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ด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 
๒๕๔๘  หมวด ๖  ข้อ ๒๙  และ ข้อ ๓๐  และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑  ได้ก าหนดให้มีการ
ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  โดยคณะกรรมการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนามีหน้าที่ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ซึ่งคณะกรรมการจะต้องด าเนินการก าหนดแนวทาง  วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา   และ
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นจะต้องรายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่น  เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น  และ
คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่น
ทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็น
ระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี  ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ .ศ. ๒๕๔๘  ข้อ ๒๙ (๓)  ที่
แก้ไขเพ่ิมเติมโดยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 
๓)  พ.ศ. ๒๕๖๑  ข้อ ๑๒    

 

ดังนั้นเ พ่ือให้การติดตามและประเมินผลแผนถูกต้องตามระเบียบดังกล่าวและมีประสิทธิภาพ  
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลป่าโมง  จึงได้ด าเนินการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4  เพ่ือรายงานและเสนอ
ความเห็นที่ได้จากการติดตามให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลป่าโมงทราบ  คณะกรรมการหวังเป็นว่ารายงานผล
การติดตามฉบับนี้จะสามารถเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบล  สามารถแก้ไขปัญหา
ให้กับประชาชนได้  และประชาชนเกิดความพึงพอใจสูงสุด   

  
 
 
 

โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผล 
แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลป่าโมง 
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ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของอบต.  คณะกรรมการติดตามและประเมินผล 

แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลป่าโมง  ได้ก าหนดเครื่องมือ  อุปกรณ์  สิ่งที่ใช้เป็นสื่อส าหรับการติดตามและ
ประเมินผล  เพื่อใช้ในการรวบรวมข้อมูลแผนพัฒนาที่ได้ก าหนดขึ้น  ซึ่งมีผลต่อการพัฒนาท้องถิ่น  ข้อมูลดังกล่าว
เป็นได้ท้ังข้อมูลเชิงปริมาณ  และข้อมูลเชิงคุณภาพ  มีความจ าเป็นและส าคัญในการน ามาหาค่าและผลของ
ประโยชน์ที่ได้รับจากแผนพัฒนา  เป็นแบบสอบถาม  แบบวัดคุณภาพแผน  แบบติดตามและประเมินผลโครงการ
ส าหรับแผนพัฒนาเพ่ือความสอดคล้องของยุทธศาสตร์และโครงการแบบตัวบ่งชี้ของการปฏิบัติงาน  แบบบันทึก
ข้อมูล  แบบรายงาน  เพ่ือน าไปวิเคราะห์ทางสถิติ  และการหาผลสัมฤทธิ์โดยรูปแบบต่างๆ ที่สอดคล้องกับบริบท
ของท้องถิ่น  โดยเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลป่าโมง  
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4  (รอบเดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖3 – เดือนกันยายน พ.ศ. 2564)  คือการประเมินผลใน
เชิงปริมาณโดยใช้แบบการติดตามและประเมิลผลแบบตัวบ่งชี้การปฏิบัติงาน (Performance  Indicators) ดังนี้   
 
๑.  ลักษณะของแบบตัวบ่งช้ีการปฏิบัติงาน 
  เป็นเครื่องมือที่ใช้วัดผลการปฏิบัติงานหรือประเมินผลการด าเนินงานในด้านต่างๆ  ซึ่งสามารถ
แสดงผลการวัดหรือประเมินผลการวัดในรูปข้อมูลเชิงปริมาณ  เพื่อสะท้อนประสิทธิภาพประสิทธิผลในการ
ปฏิบัติงาน  ซึ่งสามารถ เป็นเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผลในการพัฒนากิจกรรม โครงการ ตลอดจน
กลยุทธ์/แผนงาน  ซึ่งตัวบ่งชี้การปฏิบัติงานจะเป็นการรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยน้ าเข้า (Input) กระบวนการ 
(processes)  ผลผลิต (output)  และผลกระทบ (impact)  อันจะช่วยในการวิเคราะห์การด าเนินงานที่เกิดข้ึน  
ตลอดจนใช้เป็นข้อมูลในการปรับปรุงการท างานต่อไปเงื่อนไขส าคัญของตัวแบบบ่งชี้การปฏิบัติก็คือ การมีส่วนร่วม
ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (keystakeholders)  ในการก าหนดตัวบ่งชี้ เพราะจะเป็นการสร้างความเข้าใจร่วมกัน  
ตลอดจนการใช้ตัวบ่งชี้เหล่านั้นในการด าเนินการช่วยในการตัดสินใจได้ต่อไป การใช้ตัวบ่งชี้การปฏิบัติงานจะเริ่มจา
การก าหนดเป้าหมายในการปฏิบัติและแนวทางการประเมินความส าเร็จตามตัวบ่งชี้ที่ก าหนดไว้ในบางแผนงานอาจ
มีการก าหนดระบบเตือนภัยล่วงหน้า (eariy warning system)  เพ่ือให้ทราบข้อผิดพลาดจากการด าเนินการที่
เกิดข้ึนว่าเป็นไปตามแนวทางที่ได้วางไว้หรือไม่  หรืออาจมีการประเมินแนวลึก (in – depthevaluation)  เพ่ือให้
ทราบรายละเอียดของข้อมูลที่จ าเป็น    
 
๒.  ความส าคัญของการใช้แบบตัวบ่งชี้การปฏิบัติงาน 

๒.๑  ท าให้ทราบไดว่าสิ่งที่ไดด าเนินการไปนั้นมีความกาวหนามากนอยเพียงใด ส าเร็จหรือไมส าเร็จ 
เพราะเหตุใดประชาชนที่มาขอรับบริการพอใจหรือไม 

๒.๒  สามารถคาดการณลวงหนาได้ว่าอะไรจะเกิดขึ้นตอไปในอนาคตผูที่ควบคุมดูแลกิจกรรมเหลานั้นจะ
หาวิธีการแกไขปญหาที่จะเกิดขึ้นไดทันตอเหตุการณหรือแมวาเหตุการณจะสิ้นสุดแลวก็ตาม ผลการประเมิน
ตัวชี้วัดที่ไดจะเปนประโยชนในการวางแผนการปฏิบัติงานในอนาคต เพ่ือใหการปฏิบัติงานตอไปประสบผลส าเร็จ
ตามวัตถุประสงคอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

๒.๓  เพ่ือน าไปสูการพัฒนาวิธีการปฏิบัติขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ดีขึ้น 
/2.4เป็นเครื่องมือ............. 

 
 

ผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
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๒.๔  เปนเครื่องมือในการวัดประสิทธิภาพ ประสิทธิผลในการท างานและใชเปนเกณฑพิจารณาในการ

จัดสรรเงินรางวัล (Bonus)แกขาราชการและลูกจางของสวนราชการตางๆ โดยคาดหวังวาจะเปนเครื่องมือกระตุ้น
ใหขาราชการท างานอยางมีประสิทธิภาพ และมีผลตอบแทนที่เปนธรรม 

 
๓.  วัตถุประสงค์ในการใช้แบบตัวบ่งชี้การปฏิบัติงาน 

๓.๑  เพ่ือให้ทราบถึงประสิทธิภาพของการจัดท าแผนพัฒนา 
๓.๒  เพ่ือให้ทราบถึงผลการน าแผนพัฒนาไปปฏิบัติ 
๓.๓  เพ่ือให้ทราบถึงผลกระทบของการด าเนินโครงการ 
๓.๔  เพ่ือทราบถึงความพึงพอใจในภาพรวม     

 
๔.  ขั้นตอนการด าเนินงานตามแบบตัวบ่งชี้การปฏิบัติงาน  

๔.๑ ก าหนดตัวบ่งชี้การปฏิบัติงาน 
๔.๒  ก าหนดเกณฑ์การประเมินตัวบ่งชี้ 
๔.๓  ด าเนินการประเมินตามตัวบ่งชี้ 
๔.๔  สรุปผลการประเมินตามตัวบ่งชี้ 

 
๔.๑  การก าหนดตัวบ่งชี้การปฏิบัติงานคะแนนเต็ม  ๔๐  คะแนน  ดังนี้ 
 (๑)  แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา (พ.ศ. ๒๕60 –๒๕๖4) ดงันี้  
 ตัวบ่งชี้ที่  ๑  :  ขั้นตอนการจัดท าแผนยุทธศาสตร์(๕  คะแนน) 

ตัวบ่งชี้ที่  ๒  :  คุณภาพแผนยุทธศาสตร์(๕  คะแนน)     
 (๒)  แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖1 – ๒๕๖5) 

ตัวบ่งชี้ที่  ๓  :  ขั้นตอนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น(๕  คะแนน) 
ตัวบ่งชี้ที่  ๔  :  คุณภาพแผนพัฒนาท้องถิ่น(๕  คะแนน)    

(๓)  การน าแผนไปปฏิบัติ 
ตัวบ่งชี้ที่  ๕  :  การด าเนินโครงการ (๕  คะแนน) 
ตัวบ่งชี้ที่  ๖  :  ผลกระทบหรือความเสียหายจากการด าเนินโครงการ(๕  คะแนน) 

 (๔)  ความพึงพอใจของประชาชนในภาพรวม 
ตัวบ่งชี้ที่  ๗  :  ความพึงพอใจตามยุทธศาสตร์การพัฒนา (๕  คะแนน) 
ตัวบ่งชี้ที่  ๘  :  ความพึงพอใจตามประเด็นการพัฒนา  (๕  คะแนน) 

๔.๒  ก าหนดเกณฑ์การประเมินตัวบ่งชี้คะแนนเต็ม  ๓๐  คะแนน  ดังนี้ 
คะแนน  ๔๐  คะแนน    =  ดีมาก 
คะแนน  ๓๐   ขึ้นไป  =  พอใช้ 
ต่ ากว่า  ๒๐     =   ต้องปรับปรุง 
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ค าชี้แจง  :  เป็นแบบประเมินตนเองในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)  ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น  โดยจะท าการประเมินและรายงานทุกๆ ครั้ง หลังจากที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้
ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นแล้ว 
 
ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ......องค์การบริหารส่วนต าบลป่าโมง................................................... ... 

ประเด็นการประเมิน 
มีการ
ด าเนินการ 

ไม่มีการ
ด าเนินการ 

1.  คณะกรรมการแผนพัฒนาท้องถิ่น 
1.1  มีการจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพ่ือพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น   
1.2  มีการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพ่ือพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น   
1.3  มีการจัดประชุมอย่างต่อเนื่องสม่ าเสมอ   
1.4  มีการจัดตั้งคณะกรรมการสนับสนุนจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น   
1.5  มีการจัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น   
1.6  มีคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นจัดประชาคมท้องถิ่นและร่วมจัดท าร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น   

2.  การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น 
๒.๑  มีการประชุมประชาคมท้องถิ่น (ระดับหมู่บ้าน/ชุมชน)    
๒.๒  มีการประชุมประชาคมท้องถิ่น (ระดับต าบล/เมือง)   
2.๓  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดท าแผน   
๒.๔  มีการแจ้งแนวทางการพัฒนาท้องถิ่น  รับทราบปัญหาความต้องการ  ประเด็นการพัฒนา  
ประเด็นที่เกี่ยวข้อง และแนวทางปฏิบัติที่เหมาะสมกับสภาพพ้ืนที่  

  

2.๕  มีการรวมรวมข้อมูลจากข้อ  ๒.๔  เพ่ือน ามาก าหนดแนวทางการจัดท าแผนพัฒนา
ท้องถิ่น   

  

 

 



4 
 

แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยทุธศาสตร ์
เพ่ือความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 

ขององค์การบริหารส่วนต าบลป่าโมง 
 

ประเด็นการพิจารณา คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ 
๑.  ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ๒๐ ๒๐ 
๒.  การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ ๒๐ ๒๐ 
๓.  ยุทธศาสตร์ประกอบด้วย ๖๐ ๖๐ 
     ๓.๑  ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (๑๐) (๑๐) 
     ๓.๒  ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด (๑๐) (๑๐) 
     ๓.๓  ยุทธศาสตร์จังหวัด (๑๐) (๑๐) 
     ๓.๔  วสิัยทัศน์ (๕) (๕) 
     ๓.๕  กลยุทธ ์ (๕) (๕) 
     ๓.๖  เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์ (๕) (๕) 
     ๓.๗  จุดยืนทางยุทธศาสตร์ (๕) (๕) 
     ๓.๘  แผนงาน (๕) (๕) 
     ๓.๙  ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม (๕) (๕) 

รวมคะแนน ๑๐๐ ๑๐๐ 
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แนวทางเบื้องต้นในการให้คะแนนแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ 
เพ่ือความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 

ขององค์การบริหารส่วนต าบลป่าโมง 

 

 

 

 

ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ์ 
คะแนน

เต็ม 
คะแนน 

ที่ได้ 
๑. ข้อมูลสภาพทั่วไป
และข้อมูลพื้นฐาน
ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ 
(๑) ข้อมูลเกี่ยวกับด้านกายภาพ เช่น ที่ตั้งของหมู่บ้าน/ชุมชน/ต าบล 
ลักษณะภูมิประเทศ ลักษณะภูมิอากาศ ลักษณะของที่ดิน ลักษณะของ
แหล่งน้ า ลักษณะของป่าไม้ ฯลฯ ด้านการเมือง/การปกครอง เช่น เขต
การปกครองการเลือกตั้ง ฯลฯ 

๒๐ 
(๓) 

๒๐ 
(๓) 

(๒) ข้อมูลเกี่ยวกับด้านการเมือง/การปกครอง เช่น เขตการปกครอง 
การเลือกตั้ง ฯลฯ ประชากร เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับจ านวนประชากร และ
ช่วงอายุและจ านวนประชากร ฯลฯ 

(๒) (๒) 

(๓) ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพทางสังคม เช่น การศึกษา สาธารณสุข 
อาชญากรรม ยาเสพติด การสังคมสงค์เคราะห์ 

(๒) (๒) 

(๔) ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบริหารพื้นฐาน เช่น การคมนาคมขนส่ง การ
ไฟฟ้า การประปา โทรศัพท์ ฯลฯ 

(๒) (๒) 

(๕) ข้อมูลเกี่ยวกับระบบเศรษฐกิจ เช่น การเกษตร การประมง การ
ประศุสัตว์ การบริการ การท่องเที่ยว อุตสาหกรรม การพาณิชย์/กลุ่ม
อาชีพแรงงาน ฯลฯ  

(๒) (๒) 

(๖) ข้อมูลเกี่ยวกับศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม เช่น การนับถือศาสนา
ประเพณี และงานประจ าปี ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษาถ่ิน สินค้าพ้ืนเมือง
และของที่ระลึก ฯลฯ และอ่ืนๆ 

(๒) (๒) 

(๗) ข้อมูลเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ เช่น น้ า ป่าไม้ ภูเขา คุณภาพ
ของทรัพยากรธรรมชาติ ฯลฯ 

(๒) (๒) 

(๘) การส ารวจและจัดเก็บข้อมูลเพื่อการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นหรือ
การใช้ข้อมูล จปฐ. 

(๒) (๒) 

(๙) การประชุมประชาคมท้องถิ่น รูปแบบ วิธีการ และการด าเนินการ
ประชุมประชาคมท้องถิ่นโดยใช้กระบวนการร่วมคิด ร่วมท า ร่วม
ตัดสินใจ ร่วมตรวจสอบ ร่วมรับประโยชน์ ร่วมแก้ไขปัญหา 
ปรึกษาหารือ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพ่ือแก้ไขปัญหาส าหรับการพัฒนา
ท้องถิ่นตามอ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

(๓) (๓) 
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ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ์ 
คะแนน

เต็ม 
คะแนน 

ที่ได้ 
๒. การวิเคราะห์
สภาวการณ์และ
ศักยภาพ 
 
 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ 
(๑) การวิเคราะห์ที่ควบคลุมความเชื่อมโยง ความสอดคล้องยุทธศาสตร์
จังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขต
จังหวัด ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นโยบายของ
ผู้บริหารท้องถิ่น รวมถึงความเชื่อมโยงแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และ Thailand ๔.๐ 

๒๐ 
(๕) 

๒๐ 
(๕) 

(๒) การวิเคราะห์การใช้ผังเมืองรวมหรือผังเมืองเฉพาะและการบังคับ
ใช้ผลของการบังคับใช้ สภาพการณ์ที่เกิดข้ึนต่อการพัฒนาท้องถิ่น 

(๓) (๓) 

(๓) การวิเคราะห์ทางสังคม เช่น ด้านแรงงาน การศึกษา สาธารณสุข 
ความยากจน อาชญากรรม ปัญหายาเสพติด  
เทคโนโลยี จารีต ประเพณี วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น เป็นต้น 

(๓) (๓) 

(๔) การวิเคราะห์ทางเศรษฐกิจ ข้อมูลด้านรายได้ครัวเรือน การส่งเสริม
อาชีพ กลุ่มอาชีพ กลุ่มทางสังคม การพัฒนาอาชีพและกลุ่มต่างๆ 
สภาพทางเศรษฐกิจและความเป็นอยู่ทั่วไป เป็นต้น 

(๓) (๓) 

(๕) การวิเคราะห์สิ่งแวดล้อม พ้ืนที่สีเขียว ธรรมชาติต่างๆ ทาง
ภูมิศาสตร์ กระบวนการหรือสิ่งที่เกิดขึ้น การประดิษฐ์ที่มีผลต่อ
สิ่งแวดล้อมและการพัฒนา 

(๓) (๓) 

(๖) ผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพ่ือประเมินสถานภาพการพัฒนาใน
ปัจจุบันและโอกาสการพัฒนาในอนาคตของท้องถิ่น ด้วยเทคนิค 
SWOT Analysis ที่อาจส่งผลต่อการด าเนินงานได้แก่ S-Strengit (จุด
แข็ง) W-Weakness (จุดอ่อน) O-Opportunity (โอกาส) และT-
Therat (อุปสรรค) 

(๓) (๓) 
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ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ์ 
คะแนน

เต็ม 
คะแนน 

ที่ได้ 
๓. ยุทธศาสตร์ 
๓.๑ ยุทธศาสตร์ของ
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 
 
๓.๒ ยุทธศาสตร์ของ
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในเขตจังหวัด 
 
๓.๓ ยุทธศาสตร์
จังหวัด 
 
 
๓.๔ วิสัยทัศน ์
 
 
 
๓.๕ กลยุทธ ์
 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้  สอดคล้องกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ 
สิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น ประเด็นปัญหาการพัฒนาและแนวทางการ
พัฒนาที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และ
เชื่อมโยงหลักประชารัฐแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และ Thailand ๔.๐  

๖๐ 
(๑๐) 

๖๐ 
(๑๐) 

สอดคล้องและเชื่อมโยงกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมของ
ท้องถิ่น และยุทธศาสตร์จังหวัด และเชื่อมโยงหลักประชารัฐแผน
ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติและ 
Thailand ๔.๐ 

(๑๐) (๑๐) 

สอดคล้องกับแผนพัฒนากลุ่มจังหวัด ยุทธศาสตร์พัฒนาภาค 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนการบริหารราชการ
แผ่นดิน  นโยบาย/ยุทธศาสตร์ คสช. และนโยบายรัฐบาล หลักประชา
รัฐ แผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี และThailand ๔.๐ 

(๑๐) (๑๐) 

วิสัยทัศน์ ซึ่งมีลักษณะแสดงสถานภาพที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ต้องการจะเป็นหรือบรรลุถึงอนาคตอย่างชัดเจน สอดคล้องกับโอกาส
และศักยภาพท่ีเป็นลักษณะเฉพาะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและ
สัมพันธ์กับโครงการพัฒนา 

(๕) (๕) 

แสดงให้เห็นช่องทาง  วิธีการ ภารกิจหรือสิ่งที่ต้องท าตามอ านาจหน้าที่
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จะน าไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ หรือ
แสดงให้เห็นถึงความชัดเจนในสิ่งที่จะด าเนินการให้บรรลุวิสัยทัศน์นั้น 
 

(๕) (๕) 
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ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ์ 
คะแนน

เต็ม 
คะแนน 

ที่ได้ 
๓.๖ เป้าประสงค์ของ
แต่ละประเด็นกลยุทธ์ 
๓.๗ จุดยืนทาง
ยุทธศาสตร์
(Positioning) 
๓.๘ แผนงาน 
 
 
 
 
๓.๙ ความเชื่อมโยง
ของยุทธศาสตร์ใน
ภาพรวม 

เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์มีความสอดคล้องและสนับสนุน
ต่อกลยุทธ์ที่จะเกิดขึ้น มุ่งหมายสิ่งหนึ่งสิ่งใดท่ีชัดเจน 
 

(๕) (๕) 

ความมุ่งม่ันอันแน่วแน่ในการวางแผนพัฒนาท้องถิ่น เพ่ือให้บรรลุ
วิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งเกิดจากศักยภาพของ
พ้ืนที่จริง ที่จะน าไปสู่ผลส าเร็จทางยุทธศาสตร์  

(๕) (๕) 

แผนงานหรือจุดมุ่งหมายเพ่ือการพัฒนาในอนาคต ก าหนด
จุดมุ่งหมายในเรื่องใดเรื่องหนึ่งหรือแผนงานที่เกิดจากเป้าประสงค์ 
ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย กลยุทธ์ จุดยืนทางยุทธศาสตร์ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความชัดเจน น าไปสู่การท าโครงการพัฒนา
ท้องถิ่นในแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยระบุแผนงานและความเชื่อมโยง
ดังกล่าว 

(๕) (๕) 

ความเชื่อมโยงองค์รวมที่น าไปสู่การพัฒนาท้องถิ่นที่เกิดผลผลิต/
โครงการจากแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ Thailand ๔.๐ แผนพัฒนาภาค/
แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด /แผนพัฒนาจังหวัดยุทธศาสตร์การพัฒนา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด และยุทธศาสตร์ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

(๕) (๕) 

รวมคะแนน ๑๐๐ ๑๐๐ 
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แนวทางเบื้องต้นในการให้คะแนนแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการ 

เพ่ือความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 
ขององค์การบริหารส่วนต าบลป่าโมง 

ประเด็น 
การพิจารณา 

รายละเอียดหลักเกณฑ์ 
คะแนน

เต็ม 
คะแนน

ที่ได้ 
๑. การสรุป
สถานการณ์การ
พัฒนา 

เป็นการวิเคราะห์กรอบการจัดท ายุทธศาสตร์ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น (ใช้การวิเคราะห์ SWOT Analysis/Demand 
(Demand Analysis)/Global Demand และ Trend ปัจจัยและ
สถานการณ์การเปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อการพัฒนา อย่างน้อยต้อง
ประกอบด้วยการวิเคราะห์ศักยภาพด้านเศรษฐกิจ, ด้านสังคม, ด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม) 

๑๐ ๑๐ 

๒. การประเมินผลการ
น าแผนพัฒนาท้องถิ่น
ไปปฏิบัติในเชิง
ปริมาณ 

๑) การควบคุมที่มีตัวเลขต่างๆ เพื่อน ามาใช้วัดผลในเชิงปริมาณ 
เช่น การวัดจ านวนโครงการ กิจกรรม งานต่างๆ ก็คือผลผลิตนั่งเอง
ว่าเป็นไปตามที่ตั้งเป้าหมายเอาไว้หรือไม่จ านวนที่ด าเนินการจริง
ตามท่ีได้ก าหนดไว้เท่าไร จ านวนที่ไม่สามารถด าเนินการได้มีจ านวน
เท่าไหร่ สามารถอธิบายได้ตามหลักประสิทธิภาพ (Effciency) ของ
การพัฒนาท้องถิ่นตามอ านาจหน้าที่ที่ได้ก าหนดไว้ 
๒) วิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ (Impact) โครงการที่
ด าเนินการในเชิงปริมาณ (Qualitative) 

๑๐ ๑๐ 

๓. การประเมินผลการ
น าแผนพัฒนาท้องถิ่น
ไปปฏิบัติในเชิง
คุณภาพ 

๑) การประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาในเชิงคุณภาพคือการ
น าเอาเทคนิคๆ มาใช้เพื่อวัดค่าภารกิจ โครงการ กิจกรรม งานต่างๆ 
ที่ด าเนินการในพ้ืนที่นั้นๆ ตรงต่อความต้องการของประชาชน
หรือไม่และเป็นไปตามอ านาจหน้าที่หรือไม่ ประชาชนพึ่งพอใจ
หรือไม่ สิ่งของ วัสดุ ครุภัณฑ์ การด าเนินการต่างๆ มีสภาพหรือ
ลักษณะถูกต้อง คงทน ถาวร สามารถใช้การได้ตามวัตถุประสงค์
หรือไม่ ซึ่งเป็นไปตามหลักประสิทธิผล (Effectiveness) ผลการ
ปฏิบัติราชการตามที่บรรลุวัตถุประสงค์  และเป้าหมายของ
แผนปฏิบัติราชการตามที่ได้รับงบประมาณมาด าเนินการ รวมถึง
สามารถเทียบเคียงกับส่วนราชการหรือหน่วยงาน 
๒) วิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ (Impact) โครงการที่
ด าเนินการในเชิงคุณภาพ (Qualitative) 

๑๐ ๑๐ 

๔. แผนงานและ
ยุทธศาสตร์การพัฒนา 

๑) วิเคราะห์แผนงาน งาน ที่เกิดจากด้านต่างๆ มีความสอดคล้อง
กับยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในมิติต่างๆ จน
น าไปสู่การจัดท าโครงการพัฒนาท้องถิ่นโดยใช้ SWOT 
Analysis/Demand (Demand Analysis)/Global Demand/ 
Trend หรือหลักการบูรณาการ (Integration) กับองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นท่ีมีพ้ืนที่ติดต่อกัน 
 

๑๐ ๑๐ 
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ประเด็น 
การพิจารณา 

รายละเอียดหลักเกณฑ์ 
คะแนน

เต็ม 
คะแนน

ที่ได้ 
๕. โครงการพัฒนา 
๕.๑ ความชัดเจน
ของชื่อโครงการ 
 
 
 
๕.๒ ก าหนด
วัตถุประสงค์
สอดคล้องกับ
โครงการ 
๕.๓ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) มีความ
ชัดเจนน าไปสู่การ
ตั้งงบประมาณได้
ถูกต้อง 
 
๕.๔ โครงการมี
ความสอดคล้องกับ
แผนยุทธศาสตร์ 
๒๐ ปี 
 
๕.๕ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) มีความ
สอดคล้องกับ
แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ 
 
 
 
 
 
 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ 
เป็นโครงการที่มีวัตถุประสงค์สนองต่อยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นและด าเนินการเพื่อให้การพัฒนาบรรลุตาม
วิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท่ีก าหนดไว้ ชื่อโครงการมี
ความชัดเจน มุ่งไปเรื่องใดเรื่องหนึ่ง อ่านแล้วเข้าใจได้ว่าจะพัฒนาอะไร
ในอนาคต 

๖๐ 
(๕) 

๕๘ 
(๕) 

มีวัตถุประสงค์ชัดเจน (clear objective) โครงการต้องก าหนด
วัตถุประสงค์สอดคล้องกับความเป็นมาของโครงการ สอดคล้องกับ
หลักการและเหตุผล วิธีการด าเนินงานต้องสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ มี
ความเป็นไปได้ชัดเจน มีลักษณะเฉพาะเจาะจง 

(๕) (๕) 

สภาพที่อยากให้เกิดข้ึนในอนาคตเป็นทิศทางที่ต้องไปให้ถึงเป้าหมาย
ต้องชัดเจน สามารถระบุจ านวนเท่าไร กลุ่มเป้าหมายคืออะไร มีผลผลิต
อย่างไร กลุ่มเป้าหมาย พื้นที่ด าเนินงาน และระยะเวลาด าเนินงาน
อธิบายให้ชัดเจนว่าโครงการนี้จะท าที่ไหน เริ่มต้นในช่วงเวลาใดและจบ
ลงเมื่อไร ใครคือกลุ่มเป้าหมายของโครงการ หากกลุ่มเป้าหมายมีหลาย
กลุ่ม ให้บอกชัดลงไปว่าใครคือกลุ่มเป้าหมายหลายหลัก ใครคือ
กลุ่มเป้าหมายรอง 

(๕) (๕) 

โครงการสอดคล้องกับ (๑) ความม่ันคง (๒) การสร้างความสามารถใน
การแข่งขัน (๓) การพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพคน (๔) การสร้างโอกาส
ความเสนอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม (๕) การสร้างการเติบโตบน
คุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (๖) การปรับสมดุลและพัฒนา
ระบบการบริหารจัดการภาครัฐ เพ่ือให้เกิดความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน 

(๕) (๕) 

โครงการมีความสอดคล้องแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับ
ที่ ๑๒ โดย (๑) ยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (๒) ยึดคนเป็น
ศูนย์กลางพัฒนา (๓) ยึดวิสัยทัศน์ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (๔) ยึด
เป้าหมายอนาคตประเทศไทย ๒๕๗๙ (๕) ยึดหลักการน าไปสู่ปฏิบัติให้
เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างจริงจังใน ๕ ปีที่ต่อยอดไปสู่ผลสัมฤทธิ์ที่เป็น
เป้าหมายระยะยาว ภายใต้แนวทางการพัฒนา (๑) การยกระดับ
ศักยภาพการแข่งขันและการหลุดพ้นกับดักรายได้ปานกลางสู่รายได้สูง 
(๒) การพัฒนาศักยภาพคนตามช่วงวัยและการปฏิรูประบบเพ่ือสร้าง
สังคมสูงวัยอย่างมีคุณภาพ (๓) การลดความเลื่อมล้ าทางสังคม (๔) การ
รองรับการเชื่อมโยงภูมิภาคและความเป็นเมือง (๕) การสร้างความ
เจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมอย่างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (๖) 
การบริหารราชการแผ่นดินที่มีประสิทธิภาพ 

(๕) (๕) 
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ประเด็น 

การพิจารณา 
รายละเอียดหลักเกณฑ์ 

คะแนน
เต็ม 

คะแนน
ที่ได้ 

๕.๖ โครงการมีความ
สอดคล้อง Thailand 
๔.๐ 
 
 
 
 
 
 
 
๕.๗ โครงการ
สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์จังหวัด 
 
 
 
๕.๘ โครงการแก้ไข
ปัญหาความยากจน
หรือการเสริมสร้างให้
ประเทศชาติมั่นคง 
มั่งค่ัง ยั่งยืน ภายใต้
หลักประชารัฐ 
๕.๙ งบประมาณมี
ความสอดคล้องกับ
เป้าหมาย(ผลผลิต
ของโครงการ) 
๕.๑๐ มีการประมาณ
การราคาถูกต้องตาม
หลักวิธีการ
งบประมาณ 

โครงการมีลักษณะหรือสอดคล้องกับการปรับเปลี่ยนโครงสร้างเศรษฐกิจ
ไปสู่ Value-Based Economy หรือเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม 
ท าน้อย ได้มาก เช่น (๑) เปลี่ยนจากการผลิตสินค้า โภคภัณฑ์ไปสู่สินค้า
เชิงนวัตกรรม (๒) เปลี่ยนจากการขับเคลื่อนประเทศด้วย
ภาคอุตสาหกรรม ไปสู่การขับเคลื่อนด้วนเทคโนโลยี ความคิดสร้างสรรค์
และนวัตกรรม (๓) เปลี่ยนจากการเน้นภาคการผลิตสินค้าไปสู่การเน้น
ภาคบริการมากข้ึน รวมถึงโครงการที่เติมเต็มด้วยวิทยาการ ความคิด
สร้างสรรค์ นวัตกรรม วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และการวิจัยและพัฒนา
แล้วต่อยอดความได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบ เช่น ด้านการเกษตร
เทคโนโลยีชีวภาพ สาธารณสขุ วัฒนธรรม ฯลฯ 

(๕) (๕) 

โครงการพัฒนาท้องถิ่นมีความสอดคล้องกับห้วงระยะเวลาของ
แผนพัฒนาจังหวัดที่ได้ก าเนิดขึ้น เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่นเสมือน
หนึ่งการขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัด ซึ่งไม่สามารถแยกส่วนใดส่วนหนึ่ง
ออกจากกันได้ นอกจากนี้โครงการพัฒนาท้องถิ่นต้องเป็นโครงการ
เชื่อมต่อหรือเดินทางไปด้วยกันกับยุทธศาสตร์จังหวัดที่ได้ก าหนดขึ้นเป็น
ปัจจุบัน 

(๕) 
 
 
 
 
 

(๕) 
 
 
 
 
 

เป็นโครงการที่ด าเนินการภายใต้พ้ืนฐานความพอเพียงที่ประชาชน
ด าเนินการเองหรือร่วมด าเนินการ เป็นโครงการต่อยอดและขยายได้ เป็น
โครงการที่ประชาชนต้องการเพ่ือให้เกิดความยั่งยืน ซึ่งมีลักษณะที่จะให้
ท้องถิ่นมีความมั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน เป็นท้องถิ่นที่พัฒนาแล้วด้วยการ
พัฒนาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
 

(5) 
 
 
 
 
 

(5) 
 
 
 
 
 

งบประมาณโครงการพัฒนาจะต้องค านึงถึงหลักส าคัญ ๕ ประการในการ
จัดท าโครงการได้แก่ (๑) ความประหยัด (Economy) (๒) ความมี
ประสิทธิภาพ (Effciency) (๓) ความมีประสิทธิผล (Effectiveness) (๔) 
ความยุติธรรม (Equity) (๕) ความโปร่งใส (Transparency) 

(5) 
 
 
 

(5) 
 
 
 

การประมาณราคาเพ่ือการพัฒนาต้องให้สอดคล้องกับโครงการถูกต้อง 
ตามหลักวิชาการทางช่าง หลักของราคากลาง ราคากลางท้องถิ่น มีความ
โปร่งใสในการก าหนดราคาและตรวจสอบในเชิงประจักษ์ 

(5) (3) 
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ประเด็น 
การพิจารณา 

รายละเอียดหลักเกณฑ์ คะแนน
เต็ม 

คะแนน
ที่ได้ 

๕.๑๑ มีการก าหนด
ตัวชี้วัด (KPI) และ
สอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์และผลที่
คาดว่าจะได้รับ 
 
๕.๑๒ ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับสอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ 

มีการก าหนดตัวชี้วัดผลงาน (Key Performancy Indicator : KPI) 
ที่ ส า ม า ร ถ วั ด ไ ด้  ( measurable)  ใ ช้ บ อ ก ป ร ะ สิ ท ธิ ผ ล 
(effectiveness) ใช้บอกประสิทธิภาพ (efficiency) ได้ เช่น การ
ก าหนดความพึงพอใจ การก าหนดร้อยละ การก าหนดอันเกิดจาก
ผลของวัตถุประสงค์ที่เกิดที่สิ่งที่ได้รับ (การคาดการณ์ คาดว่าจะ
ได้รับ) 

(๕) (๕) 

ผลที่ได้รับเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้จริงจากการด าเนินการตามโครงการ
พัฒนาซึ่งสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ การได้ผลหรือผลที่
เกิดข้ึนจะต้องเท่ากับวัตถุประสงค์หรือมากกว่าวัตถุประสงค์ ซึ่งการ
เขียนวัตถุประสงค์ควรค านึงถึง (๑) มีความเป็นไปได้และมีความ
เฉพาะเจาะจง ในการด าเนินงานตามโครงการ (๒) วัดและ
ประเมินผลดับของความส าเร็จได้ (๓) ระบุสิ่งที่ต้องการด าเนินงาน
อย่างชัดเจนและเฉพาะเจาะจงมากที่สุดและสามารถปฏิบัติได้ (๔) 
เป็นเหตุเป็นผล สอดคล้องกับความเป็นจริง (๕) ส่งผลต่อการบ่ง
บอกเวลาได้ 

(๕) (๕) 

รวมคะแนน ๑๐๐ ๙๘ 
 
 

 

 

 



13 
ยุทธศาสตร์และจ านวนโครงการที่ปรากฏอยู่ในแผนและจ านวนโครงการที่ได้ปฏิบัติ 

(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565) 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา 

จ านวนโครงการ 
ปรากฏอยู่ใน
แผนพัฒนา

ท้องถิ่น (พ.ศ.
2564) 

บรรจุใน 
ข้อบัญญัติต าบล 
(น าไปปฏิบัติ) 

คิดเป็นร้อยละ 
ของโครงการที่
ปรากฏในแผนฯ 

๑.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 104 24 32.43 
๒.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและสังคม 32 13 17.57 
๓.  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

7 2 2.70 

๔.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 21 2 2.70 
๕.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา  ศาสนา 
ประเพณีวัฒนธรรม  

31 6 8.11 

๖.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหาร
จัดการ 

27 27 36.49 

รวม 222 74 33.33 
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สรุปรายงานผลการด าเนินการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
 

ค าชี้แจง  :  แบบประเมินตนเอง  โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือใช้ประเมินผลการด าเนินงานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

 ตามยุทธศาสตร์ที่ก าหนดไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 256๕)  ประเมินปีละหนึ่งครั้งภายใน
เดือนธันวาคมของทุกปี   

 

สรุปรายงานผลการด าเนินการ  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
ล าดับ

ที ่
รายการ โครงการ งบประมาณ โครงการที่สามารถด าเนินการได้  

(74 โครงการ) 
คิดเป็นร้อยละ

ของ
แผนพัฒนา

ท้องถิ่น 

คิดเป็นร้อยละ
ของแผนการ
ด าเนินงาน 

คิดเป็นร้อยละ
ของข้อบัญญัติ+ 

เงินสะสม 

1 บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น  222 111,831,023 

33.33 33.33 33.33 

2 ตั้งในข้อบัญญัติ
งบประมาณ 

51 13,916,284 

3 จ่ายขาดเงินสะสม 13 3,002900 
4 เงินโอนงบประมาณ 1 485,000 
5 จัดท าแผนการด าเนินงาน 

- ข้อบัญญัติ = 51 +  
- เงินสะสม  = 13 + 
- เงินโอนงบประมาณ = 1 

74 17,404,184 

6 สามารถด าเนินการได้ 
- ข้อบัญญัติ = 51 + 
- เงินสะสม =  13 + 
- เงินโอนงบประมาณ = 1 

74 16,538,931 
(13,096,931+ 
2,962,000 + 

480,000) 

แบบประเมินผลการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลป่าโมง 
ตามยุทธศาสตร์การพฒันา 
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สรุปผลการติดตามด าเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (พ.ศ.2561 – 2565) 

รอบเดือนตุลาคม พ.ศ. 2564  (ระหว่างเดือนตุลาคม พ.ศ. 2563 – เดือนกันยายน 2564) 
องค์การบริหารส่วนต าบลป่าโมง 

 
ยุทธศาสตร์ 

 
 
 

จ านวนโครงการ 
ที่เสร็จ 

จ านวนโครงการที่อยู่
ในระหว่าง
ด าเนินการ 

จ านวนโครงการที่ 
ยังไม่ได้ด าเนินการ 

จ านวนโครงการ 
ที่มีการยกเลิก 

จ านวนโครงการ 
ที่มีการเพ่ิมเติม 

จ านวนโครงการ
ทั้งหมด 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

1. การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 24 32.43 - - 80 77.46 - - - - 104 46.85 
2. การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและ
สังคม 

13 17.57 - - 19 12.84 - - - - 32 14.41 

3. การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

2 2.70 - - 5 3.38 - - - - 7 3.15 

4. การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 2 2.70 - - 19 12.84 - - - - 21 9.46 
5. การพัฒนาด้านการศึกษา  ศาสนา  
ประเพณีวัฒนธรรม 

6 8.11 - - 25 16.89 - - - - 31 13.96 

6. การพัฒนาด้านการเมืองและการ
บริหารจัดการ 

27 36.49 - - - - - - - - 27 12.16 

รวม 74 33.33 - - 148 66.67 - - - - 222 100 
 

ผลการติดตามและประเมินผลจากคณะกรรมการฯ 
         ดังนั้น  ผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (พ.ศ. 2561 – 2565)  (เดือนตุลาคม ๒๕63 ถึง เดือนกันยายน ๒๕๖4)    
ยุทธศาสตร์และโครงการที่ปรากฏอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (เฉพาะปี พ.ศ. 2564)  จ านวน  222  โครงการ  และโครงการที่ด าเนินการปฏิบัติได้จริงงบ อบต. และรวมงบประมาณ
อ่ืนๆ  จ านวน  74  โครงการ  คิดเป็นร้อยละ  33.33% (74 x 100 ÷ 222)  แสดงว่าองค์การบริหารส่วนต าบลป่าโมง  มีการด าเนินการตามแผนแต่ยังไม่สามารถด าเนินการได้ครบ
ตามแผนฯที่ก าหนด
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 ปัญหาและอุปสรรค 
  1.จ านวนงบประมาณไม่เพียงพอในการด าเนินงาน 

  2.จ านวนโครงการ/กิจกรรมในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 -2565) มีจ านวนมากซึ่งไม่สามารถ
ด าเนินการได้ครบทุกโครงการ/กิจกรรม 
  3.ประชาชนยังไม่ให้ความสนใจในการมีส่วนร่วมเพ่ือเสนอแผนงาน/โครงการ 
  4.ประชาชนยังมีความต้องการให้ทุกโครงการต้องมีอยู่ในแผน แต่ไม่ค านึงถึงศักยภาพของ อบต. ซึ่งไม่
สามารถที่ด าเนินการให้ครบทุกโครงการได้ 
 
 ข้อเสนอแนะ 
  เพ่ือให้การด าเนินโครงการของ อบต. บรรลุเป้าหมายที่ก าหนดเอาไว้ในแผนพัฒนา จึงเห็นควรให้ผู้บริหาร
น าจ านวนโครงการ/กิจกรรม ในแผนพัฒนาน ามาบรรจุในข้อบัญญัติต าบลเพ่ิมมากขึ้น เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ท่ี
ก าหนดไว้ในแผนพัฒนาได้ และท าให้ประชาชนมีความพึงพอใจในการด าเนินงานและความต้องการสูงสุดของ
ประชาชน 
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การรายงานผลการด าเนินงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ปี พ.ศ. 2561 – 2565  ในรอบปีงบประมาณ  พ.ศ. 2564 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม ที่ด าเนินการปฏิบัติได้จริง งบ อบต. และรวมงบประมาณอื่นๆ ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2564   มีดังนี้ 

ที ่ ยุทธศาสตร์ โครงการ 
แหล่งที่มา

งบประมาณ 
งบตามท่ี 

ตั้งไว้ 
วัตถุประสงค์ ผลผลิต 

ด าเนินงาน
แล้วเสร็จ (/) 

หมายเหตุ 

1 การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 

ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก บ้านค ากลาง 
หมู่ที่5ต าบลป่าโมง (จาก
เส้นซอยเบิกบาน หมู่ที่ 5-
หมู่ที่ 3) 

เงิน 
งบประมาณ
ตามข้อบัญญัติ 

275,000 เพ่ือก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก บ้านค ากลาง หมู่ที่
5ต าบลป่าโมง (จากเส้นซอย
เบิกบาน หมูท่ี่ 5-หมู่ที่ 3) 
เพ่ือให้ถนนได้มาตรฐาน 

ให้ประชาชนเดินทางสะดวก
และท าให้ลดการเกิดอุบัติเหตุ 
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กบ้าน ค ากลาง หมู่ที่ 5 
ต าบลป่าโมง (จากเส้นซอย
เบิกบานหมู่ที่ 5 - หมู่ที่ 3) 
ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 
เมตร ยาว 105 เมตร หนา 
0.15 เมตร หรือมีพ้ืนที่ไม่น้อย
กว่า 525 ตร.ม. โดยใช้คอน 
กรีตผสมเสร็จก าลังอัดประลัย 
240กก./ตร.ชม. ตาม มอก.
213-2560 ไหล่ทางลูกรัง
กว้างข้างละ 0.50 เมตรหรือ 
ตามสภาพถนน รายละเอียด
ตามแบบ อบต.ป่าโมง (พร้อม
ป้ายโครงการตามแบบก าหนด 
จ านวน 1 ป้าย) 

/ 
(272,500) 

 

2 การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 

ปรับปรุงซ่อมแซมถนน
ลูกรังบ้านป่าใหญ่ หมู่ที่ 2  
ต าบลป่าโมง (จากนานาง
สุข สุดแสดง-นานายคูณ 
วรสุข) 

เงิน 
งบประมาณ
ตามข้อบัญญัติ 

47,700 เพ่ือ ปรับปรุงซ่อมแซมถนน
ลูกรังบ้านป่าใหญ่ หมู่ที่ 2  
ต าบลป่าโมง (จากนานางสุข 
สุดแสดง-นานายคูณ วรสุข) 

ให้ประชาชนเดินทางสะดวก
เพ่ือ ปรับปรุงซ่อมแซมถนน
ลูกรังบ้านป่าใหญ่ หมู่ที่ 2  
ต าบลป่าโมง (จากนานางสุข 
สุดแสดง-นานายคูณ วรสุข)  

/ 
(47,200) 
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ที ่ ยุทธศาสตร์ โครงการ 
แหล่งที่มา

งบประมาณ 
งบตามท่ี 

ตั้งไว้ 
วัตถุประสงค์ ผลผลิต 

ด าเนินงาน
แล้วเสร็จ (/) 

หมายเหตุ 

      โดยถนนลูกรังผิวจราจรกว้าง 3.00 
เมตร ยาว 850 เมตร หนาเฉลี่ย 
0.10 เมตร หรือปริมาตรลูกรังไม่
น้อยกว่า 357 ลบ.ม. พร้อมเกรด
ปรับแต่งตลอดสาย 

  

3 การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 

ก่อสร้างถนน คลส. บ้าน
ดอนพะยอม หมู่ที่ 8 
ต าบลป่าโมง (จากบ้าน
ดอนพะยอม ถึงบ้านค า
กลาง) 

เงินจ่ายขาดเงิน
สะสม 

300,000 เพื่อให้ถนนได้มาตรฐาน ก่อสร้างถนน คลส. บ้านดอน
พะยอม หมู่ที่ 8 ต าบลป่าโมง (จาก
บ้านดอนพะยอม ถึงบ้านค ากลาง)
ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร 
ยาว 131 เมตร หนา 0.15 เมตร
หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 524 ตร.ม. 
โดยใช้คอนกรีตผสมเสร็จก าลังอดั
ประลัย 240 กก./ตร.ซม.ตาม มอก.
213-2560. ไหล่ทางลูกรังกว้างข้าง
ละ 0.50 เมตร หรือตามสภาพถนน
รายละเอียดตามแบบ อบต. ป่าโมง 
(พร้อมป้ายโครงการตามแบบก าหนด 
จ านวน 1 ปา้ย) 

/ 
(297,000) 

 

4 การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 

ปรับปรุงซ่อมแซมถนน
ลูกรังบ้านค ากลาง(ซอย
นายสุนทร – ถนนทาง
หลวงชนบท) หมู่ที่ 5 
ต าบลป่าโมง 

เงิน 
งบประมาณ 
ตามข้อบัญญัติ 

25,000 เพ่ือให้ถนนได้มาตรฐาน เพื่อปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรงับ้าน
ค ากลาง(ซอยนายสุนทร – ถนนทาง
หลวงชนบท) ดงันี ้
-ลงลูกรังผิวจราจรกว้าง 2.50 เมตร
ยาว 483 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 
เมตร หรือปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 
1,695 ลบ.ม. พร้อมเกรดปรับแต่ง
ตลอดสาย 
-วางท้อระบายน้ าคอนกรีต ขนาด ø 
0.30 เมตรx1.00 เมตร 1 แถว รวม 
4 ท่อน 

/ 
(24,000) 
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ที ่ ยุทธศาสตร์ โครงการ 
แหล่งที่มา

งบประมาณ 
งบตามท่ี 

ตั้งไว้ 
วัตถุประสงค์ ผลผลิต 

ด าเนินงาน
แล้วเสร็จ (/) 

หมายเหตุ 

5 การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 

ก่อสร้างถนน คสล.  
บ้านโนนค้อ  หมู่ที่ 6 
ต าบลต าบลป่าโมง (จาก
บ้านโนนค้อ -ศพด.หนองผ
อุง) 
 
 

เงินจ่ายขาด
เงินสะสม 

300,000 เพ่ือให้ถนนได้มาตรฐาน ก่อสร้างถนน คสล. บ้านโนนค้อ 
หมู่ที่6 ต าบลป่าโมง (จากบ้าน
โนนค้อ –  ศพด.หนองผอุง) 
ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร 
ยาว 131 เมตร หนา 0.15 
เมตร หรือมีพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า  
524 ตร.ม. โดยใช้คอนกรีต
ผสมเสร็จ ก าลังอัดประลัย 240
กก./ตร.ซม. ตาม มอก.213 – 
2560.ไหล่ทางลูกรัง กว้างข้าง
ละ  0.50  เมตรหรือตาม สภาพ
ถนน รายละเอียดตามแบบ  
อบต.ป่าโมง(พร้อมป้ายโครงการ
ตาม แบบก าหนด  จ านวน  1  
ป้าย) 

/ 
(297,000) 

 

6 การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 

ก่อสร้างถนน คสล. บ้าน
ป่าโมงใหญ่  หมู่ที่ 2 
ต าบล ป่าโมง (ซอยสุข
สามัคคี) 
 
 
 

เงิน 
งบประมาณ
ตามข้อบัญญัติ 

275,000 เพ่ือให้ถนนได้มาตรฐาน ก่อสร้างถนน คสล. บ้านป่าโมง
ใหญ่หมู่ที่ 2 ต าบลป่าโมง (ซอย
สุขสามัคคี) ขนาดผิวจราจรกว้าง 
4.00 เมตร ยาว 120 เมตร 
หนา 0.15 เมตร หรือมีพ้ืนที่ไม่
น้อยกว่า 480 ตร.ม. โดยใช้
คอนกรีตผสมเสร็จก าลัง อัดประ 
ลัย 240 กก./ตร.ซม.ตามมอก. 
213-2560.ไหล่ทางลูกรังกว้าง
ข้างละ 0.50 เมตร หรือตาม
สภาพ ถนน รายละเอียด ตาม
แบบ อบต. (พร้อมป้ายโครงการ
ตามแบบก าหนดจ านวน 1 ป้าย) 

/ 
(272,000) 

 

 



 
                  20 

ที ่ ยุทธศาสตร์ โครงการ 
แหล่งที่มา

งบประมาณ 
งบตามท่ี 

ตั้งไว้ 
วัตถุประสงค์ ผลผลิต 

ด าเนินงาน
แล้วเสร็จ (/) 

หมายเหตุ 

7 การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 

ก่อสร้างถนน คสล.บ้านป่า
โมง  หมู่ที ่10  ต าบลป่า
โมง  (ซอยอุดมสุข) 
 
 
 

เงิน 
งบประมาณ
ตามข้อบัญญัติ 

600,000 เพ่ือให้ถนนได้มาตรฐาน ก่อสร้างถนน คสล. บ้านป่าโมง 
หมู่ที่ 10 ต าบลป่าโมง (ซอยอุดม
สุข)ขนาดผิวจราจรกว้าง 3.00 
เมตรยาว 350 เมตร หนา 0.15 
เมตร หรือมีพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 
1,050 ตร.ม. โดยใช้คอนกรีต
ผสมเสร็จก าลังอัดประลัย  240  
กก./ตร.ซม. ตาม มอก.213 – 
2560. ไหล่ทางลูกรัง กว้างข้าง
ละ 0.50 เมตร หรือตาม 
สภาพถนน  รายละเอียดตาม
แบบอบต.ป่าโมง (พร้อมป้าย
โครงการตามแบบก าหนด จ านวน 
1 ป้าย) 

/ 
(436,000) 

 

8 การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 

ก่อสร้างถนน คสล.บ้าน
หนองย่ าเต่า  หมู่ที่ 7
ต าบลป่าโมง (จากบ้าน
นางประกาย – บ้านนายสุ
ชาติ) 

เงิน 
งบประมาณ
ตามข้อบัญญัติ 

300,000 เพ่ือให้ถนนได้มาตรฐาน ก่อสร้างถนน คสล. (จากบ้านนาง  
(ประกาย – บ้านนายสุชาติ) 
ขนาดผิวจราจรกว้าง 3.50 เมตร 
ยาว 150 เมตร หนา 0.15 
เมตร หรือมีพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 
525 ตร.ม. โดยใช้คอนกรีต
ผสมเสร็จก าลังอัดประลัย240  
กก./ตร.ซม. ตาม มอก.213 -  
2560. ไหล่ทางลูกรังกว้างข้าง
ละ0.50 เมตร หรือตามสภาพ
ถนนรายละเอียดตามแบบ อบต.
ป่าโมง(พร้อมป้ายโครงการตาม
แบบก าหนดจ านวน 1 ป้าย) 

/ 
(297,000) 
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ที ่ ยุทธศาสตร์ โครงการ 
แหล่งที่มา

งบประมาณ 
งบตามท่ี 

ตั้งไว้ 
วัตถุประสงค์ ผลผลิต 

ด าเนินงาน
แล้วเสร็จ (/) 

หมายเหตุ 

9 การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 

ก่อสร้างรางระบายน้ ารูป
ตัวยูพร้อมฝาปิดบ้านป่า
หวาย หมู่ที่ 4 ต าบลป่า
โมง(จากถนน  24 - บ้าน
นายประดิษฐ์   บุราเพ็ญ 
 

เงิน 
งบประมาณ 
ตามข้อบัญญัติ 

300,000 เพ่ือให้ถนนได้มาตรฐาน ก่อสร้างรางระบายน้ ารูปตัวยู
พร้อมฝาปิด บ้านป่าหวาย  (จาก
ถนน 24 -บ้านนายประดิษฐ์  บุรา
เพ็ญ) ขนาดภายใน 0.30X0.30 
เมตร ยาว 120เมตร(รายละเอียด
ตามแบบ อบต.ป่าโมง)พร้อมป้าย 
โครงการตามแบบก าหนด จ านวน 
1 ป้าย  

/ 
(297,000) 

 

10 การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 

ปรับปรุงซ่อมแซมถนน
คอนกรีตด้วยแอสฟัลท์ติ
กคอนกรีต (เสริมผิวจรา 
จร) บ้านหนองผอุง หมู่ที่ 
9 ต าบลป่าโมง 
 

เงิน 
งบประมาณ 
ตามข้อบัญญัติ 

300,000 เพ่ือให้ถนนได้มาตรฐาน ปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีต
ด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (เสริม
ผิวจราจร)ขนาดผิวจราจร กว้าง 
4.00 เมตร ยาว 250 เมตร หนา 
4. ซ.ม. หรือมีพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 
1,000 ตร.ม. (พร้อมป้ายโครง 
การตามแบบก าหนดจ านวน 1  
ป้าย) 

/ 
(297,000) 

 

11 การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 

ปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กในสังกัด อบต.ป่า
โมง 

เงิน 
งบประมาณ 
ตามข้อบัญญัติ 

79,000 เพ่ือให้พ้ืนที่บริเวณอ่าง
ล้างมือ และห้องน้ าศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กได้
มาตรฐาน 

ปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ภายในต าบลป่าโมง ดังนี้ 
 - ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองผ
อุงเทพ้ืนคอนกรีตบริเวณลานอ่าง
ล้างมือขนาดพ้ืนที่ 31.30 ตร.ม. 
หนา 0.15 เมตร 
 - ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านป่าโมง
ใหญ ่เทพ้ืนคอนกรีตบริเวณลาน
อ่างล้างมือขนาดพ้ืนที่45.60 ตร.
ม.หนา 0.15เมตร และปรับปรุง
ห้องน้ าจ านวน 4 ห้องรายละ 
เอียดตามแบบ อบต.ป่าโมง 

/ 
(78,000) 

 

 

                 



22 

ที ่ ยุทธศาสตร์ โครงการ 
แหล่งที่มา

งบประมาณ 
งบตามท่ี 

ตั้งไว้ 
วัตถุประสงค์ ผลผลิต 

ด าเนินงาน
แล้วเสร็จ (/) 

หมายเหตุ 

12 การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 

ปรับปรุงซ่อมแซมถนน
ลูกรังบ้านป่าโมงน้อย 
หมู่ที่ 3ต าบลป่าโมง 

เงิน 
งบประมาณ 
ตามข้อบัญญัติ 

229,300 เพ่ือให้ถนนได้มาตรฐาน ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังบ้าน 
ป่าโมงน้อย ดังนี้ 
สายที่ 1 ซ่อมแซมถนนลูกรัง 
ซอย เกษมสุข รายละเอียดดังนี้ 
-  ลงลูกรังผิวจราจรกว้าง 4.00  
เมตร ยาว 300  เมตร หนาเฉลี่ย   
0.10  เมตร หรือปริมาตรลูกรัง
ไม่น้อยกว่า 168 ลบ.ม. พร้อม
เกรดปรับแต่งตลอดสาย 
-  ลงลูกรังผิวจราจรกว้าง 3.50  
เมตร ยาว 450  เมตร หนาเฉลี่ย   
0.10  เมตร หรือปริมาตรลูกรัง
ไม่น้อยกว่า 220 ลบ.ม. พร้อม
เกรดปรับแต่งตลอดสาย 
สายที่ 2 ปรับปรุงซ่อมแซมถนน 
ลูกรัง สายบ้านป่าโมงน้อย - 
หนองน้ าสร้าง รายละเอียด ดังนี้ 
 - ขยายคันทางรวมคันทางเดิม 
กว้าง 5.00 เมตร ยาว 270  
เมตร สูงเฉลี่ย  0.50  เมตร หรือ
ปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 283 
ลบ.ม. พร้อมเกรดปรับแต่งตลอด
สาย 
 -  ถมดินสร้างคันทาง กว้าง 
4.00 เมตร ยาว 100  เมตร สูง
เฉลี่ย   
 

/ 
(226,500) 
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ที ่ ยุทธศาสตร์ โครงการ 
แหล่งที่มา

งบประมาณ 
งบตามท่ี 

ตั้งไว้ 
วัตถุประสงค์ ผลผลิต 

ด าเนินงาน
แล้วเสร็จ (/) 

หมายเหตุ 

 การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 

ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง
บ้านป่าโมงน้อย หมู่ที่ 3
ต าบลป่าโมง 

  เพ่ือให้ถนนได้มาตรฐาน 0.50  เมตร หรือปริมาตรดินถม
ไม่น้อยกว่า 262 ลบ.ม. พร้อม
เกรดปรับแต่งตลอดสาย 
 -  ลงลูกรังผิวจราจร ช่วงที่ 1 
กว้าง 4.50 เมตร ยาว 270  
เมตร หนาเฉลี่ย  0.10  เมตร 
หรือปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 
170 ลบ.ม. พร้อมเกรดปรับแต่ง
ตลอดสาย 
-  ลงลูกรังผิวจราจร ช่วงที่ 2 
กว้าง 4.00 เมตร ยาว 60  
เมตร หนาเฉลี่ย  0.10  เมตร 
หรือปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 
33 ลบ.ม. พร้อมเกรดปรับแต่ง
ตลอดสาย 
 - ลงลูกรังผิวจราจร ช่วงที่ 3 
กว้าง 3.50 เมตร ยาว 100  
เมตร หนาเฉลี่ย  0.10  เมตร 
หรือปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 
49 ลบ.ม. พร้อมเกรดปรับแต่ง
ตลอดสาย 
 - วางท่อระบายน้ าคอนกรีต 
ขนาด Ø 0.40 เมตรx1.00 
เมตร 1 แถวรวม  6 ท่อน 
สายที่ 3 ซ่อมแซมถนนลูกรัง 
ซอย  นานายลืม  รายละเอียด
ดังนี้ 
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ที ่ ยุทธศาสตร์ โครงการ 
แหล่งที่มา

งบประมาณ 
งบตามท่ี 

ตั้งไว้ 
วัตถุประสงค์ ผลผลิต 

ด าเนินงาน
แล้วเสร็จ (/) 

หมายเหตุ 

      - ลงลูกรังผิวจราจรกว้าง3.00
เมตรยาว 200 เมตร หนาเฉลี่ย 
0.10  
เมตร หรือปริมาตรลูกรังไม่น้อย
กว่า   
84 ลบ.ม. พร้อมเกรดปรับแต่ง
ตลอดสาย 
 -  ลงลูกรังผิวจราจรกว้าง 2.50   
เมตร ยาว 100 เมตร  หนาเฉลี่ย   
0.10 เมตร หรือปริมาตรลูกรังไม่  
น้อยกว่า 35 ลบ.ม. พร้อมเกรด 
ปรับแต่งตลอดสาย 
สายที่ 4 ซ่อมแซมถนนลูกรัง 
ซอย  หนองคูเวียง  ตาม
รายละเอียดดังนี้  
 -  ลงลูกรังผิวจราจรกว้าง 2.50   
เมตร ยาว 1,550  เมตร หนา
เฉลี่ย 0.10 เมตร หรือปริมาตร
ลูกรังไม่ น้อยกว่า 542 ลบ.ม. 
พร้อมเกรดปรับแต่งตลอดสาย 
รายละเอียดตามแบบแปลน 
อบต.ป่าโมง (พร้อมป้ายโครงการ
ตามแบบก าหนด  จ านวน 1 
ป้าย) 
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ที ่ ยุทธศาสตร์ โครงการ 
แหล่งที่มา

งบประมาณ 
งบตามท่ี 

ตั้งไว้ 
วัตถุประสงค์ ผลผลิต 

ด าเนินงาน
แล้วเสร็จ (/) 

หมายเหตุ 

13 การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก บ้านป่าโมงใหญ่  หมู่
ที่ 1  ต าบลป่าโมง (เส้นบ้าน
แม่ตุ๋ย  อนุคง - ร่องเหล่า)     

เงินจ่ายขาด
เงินสะสม 

300,000 เพ่ือให้ถนนได้มาตรฐาน ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
บ้านป่าโมงใหญ่  หมู่ที่ 1  ต าบล
ป่าโมง (เส้นบ้านแม่ตุ๋ย  อนุคง - 
ร่องเหล่า ) ขนาดผิวจราจรกว้าง 
4.00 เมตร  ยาว 131 เมตร 
หนา 0.15  เมตร  หรือมีพ้ืนที่ไม่
น้อยกว่า  524  ตร.ม  โดยใช้
คอนกรีตผสมเสร็จก าลังอัด
ประลัย 240 กก. / ตร.ซม. ตาม 
มอก.213 – 2560.ไหล่ทาง
ลูกรังกว้างข้างละ   0.50  เมตร
หรือตามสภาพถนน รายละเอียด
ตามแบบ อบต.ป่าโมง (พร้อม
ป้ายโครงการตามแบบก าหนด  
จ านวน  1  ป้าย) 

/ 
(297,000) 

 

14 การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 

ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง
บ้านป่าโมงใหญ่  หมู่ที่ 2 
ต าบลป่าโมง   

เงินจ่ายขาด
เงินสะสม 

153,000 เพ่ือให้ถนนได้มาตรฐาน ค่าซ่อมแซมถนนลูกรังบ้านป่าโมง
ใหญ่ หมู่ที่ 2 ต าบลป่าโมง ดังนี้ 
สายที่ 1  ปรับปรุงซ่อมแซมถนน
ลูกรัง ซอย 3 ถึงห้วยนางตุ้ม  
ตามรายละเอียดดังนี้  
-ถมดินเสริมคันทาง กว้าง 6.00 
เมตร ผิวจราจรกว้าง 4.00  เมตร 
ยาว 60  เมตร สูงเฉลี่ย  0.30  
เมตร หรือผิวจราจรมีพ้ืนที่ไม่น้อย
กว่า 240 ตร.ม.และปริมาตรดิน
ถมไม่น้อยกว่า 126 ลบ.ม. พร้อม
เกรดปรับแต่ง 

/ 
(151,000) 
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ที ่ ยุทธศาสตร์ โครงการ 
แหล่งที่มา

งบประมาณ 
งบตามท่ี 

ตั้งไว้ 
วัตถุประสงค์ ผลผลิต 

ด าเนินงาน
แล้วเสร็จ (/) 

หมายเหตุ 

      -ลงลูกรังผิวจราจร กว้าง 4.00 
เมตร ยาว 725  เมตร หนาเฉลี่ย  
0.10  เมตร หรือผิวจราจรมี
พ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 2,900 ตร.ม.
และปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 
406 ลบ.ม. พร้อมเกรดปรับแต่ง
ตลอดสาย 
-วางท่อระบายน้ าคอนกรีต ขนาด 
Ø 0.40 เมตร x 1.00 เมตร  1 
แถว  รวม  7 ท่อน 
-วางท่อระบายน้ าคอนกรีต ขนาด 
Ø 0.40 เมตร x 1.00 เมตร  1 
แถว  จ านวน  1 ท่อน 
สายที่ 2 ปรับปรุงซ่อมแซมถนน
ลูกรังสายวัดป่าโมง (วัดป่า) ถึง
ห้วยแดง ตามรายละเอียดดังนี้  
ช่วงที่ 1 ลงลูกรังผิวจราจร กว้าง 
4.00 เมตร ยาว 520  เมตร 
หนาเฉลี่ย  0.10  เมตร หรือผิว
จราจรมีพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 2,080 
ตร.ม. และปริมาตรลูกรังไม่น้อย
กว่า 291.20 ลบ.ม. พร้อมเกรด
ปรับแต่งตลอดสาย 
ช่วงที่ 2 ลงลูกรังผิวจราจร กว้าง 
3.00 เมตร ยาว 370  เมตร 
หนาเฉลี่ย  0.10  เมตร 
 

  

 
  



                  27 

ที ่ ยุทธศาสตร์ โครงการ 
แหล่งที่มา

งบประมาณ 
งบตามท่ี 

ตั้งไว้ 
วัตถุประสงค์ ผลผลิต 

ด าเนินงาน
แล้วเสร็จ (/) 

หมายเหตุ 

      หรือผิวจราจรมีพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 
1,110 ตร.ม. และปริมาตรลูกรัง
ไม่น้อยกว่า 155.40 ลบ.ม. 
พร้อมเกรดปรับแต่งตลอดสาย 
ช่วงที่ 3 ลงลูกรังผิวจราจร กว้าง 
2.50 เมตร ยาว 450  เมตร 
หนาเฉลี่ย  0.10  เมตร หรือผิว
จราจรมีพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 1,125 
ตร.ม. และปริมาตรลูกรังไม่น้อย
กว่า 157.50 ลบ.ม. พร้อมเกรด
ปรับแต่งตลอดสาย (รายละเอียด
ตามแบบแปลน  อบต.ป่าโมง) 
(พร้อมป้ายโครงการตามแบบ
ก าหนด  จ านวน  1  ป้าย) 

  

15 การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก บ้านป่าโมงน้อย  หมู่
ที่ 3  ต าบลป่าโมง (ซอย
เกษมสุข)     

เงินจ่ายขาด
เงินสะสม 

469,000 เพ่ือให้ถนนได้มาตรฐาน ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
บ้านป่าโมงน้อย  หมู่ที่ 3  ต าบล
ป่าโมง (ซอยเกษมสุข)  ขนาดผิว
จราจรกว้าง 4.00 เมตร  ยาว 
205 เมตร หนา 0.15  เมตร
หรือมีพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า  820 
ตร.ม  โดยใช้คอนกรีตผสมเสร็จ
ก าลังอัดประลัย 240 กก. / ตร.
ซม. ตาม มอก.213 – 2560 ไหล่
ทางลูกรังกว้างข้างละ   0.50  
เมตรหรือตามสภาพถนน 
รายละเอียดตามแบบ อบต.ป่า
โมง (พร้อมป้ายโครงการตามแบบ
ก าหนด  จ านวน  1  ป้าย) 

/ 
(464,000) 

 

 



                  28 

ที ่ ยุทธศาสตร์ โครงการ 
แหล่งที่มา

งบประมาณ 
งบตามท่ี 

ตั้งไว้ 
วัตถุประสงค์ ผลผลิต 

ด าเนินงาน
แล้วเสร็จ (/) 

หมายเหตุ 

16 การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 

ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง
บ้านป่าหวาย  หมู่ที่ 4 
ต าบลป่าโมง   
 
 

เงินจ่ายขาด
เงินสะสม 

291,000 เพ่ือให้ถนนได้มาตรฐาน ค่าซ่อมแซมถนนลูกรังบ้านป่า
หวาย หมู่ที่ 4 ต าบลป่าโมง ดังนี้ 
สายที่ 1  ปรับปรุงซ่อมแซมถนน
ลูกบ้านป่าหวาย (เส้นหลังวัดป่า
หวาย) ตามรายละเอียดดังนี้  

-ลงลูกรังผิวจราจร กว้าง 
4.00 เมตร ยาว 710  เมตร หนา
เฉลี่ย  0.10  เมตร หรือผิวจราจร
มีพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 2,840 ตร.ม. 
และปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 
397.60 ลบ.ม. พร้อมเกรด
ปรับแต่งตลอดสาย 
-ลงลูกรังผิวจราจร กว้าง 3.50 
เมตร ยาว 1,200  เมตร หนา
เฉลี่ย  0.10  เมตร หรือผิวจราจร
มีพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 4,200 ตร.ม. 
และปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 
588 ลบ.ม. พร้อมเกรดปรับแต่ง
ตลอดสาย 
สายที่ 2  ปรับปรุงซ่อมแซมถนน
ลูกรังจากสาย 24 ถึง นานายเล  
บุญถม ตามรายละเอียดดังนี้  
ช่วงที่ 1 ลงลูกรังผิวจราจร กว้าง 
5.00 เมตร ยาว 360  เมตร หนา
เฉลี่ย  0.10  เมตร หรือผิวจราจร
มีพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 1,800 ตร.ม. 
และ 
 

/ 
(288,000) 
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ที ่ ยุทธศาสตร์ โครงการ 
แหล่งที่มา

งบประมาณ 
งบตามท่ี 

ตั้งไว้ 
วัตถุประสงค์ ผลผลิต 

ด าเนินงาน
แล้วเสร็จ (/) 

หมายเหตุ 

      ปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 252 
ลบ.ม. พร้อมเกรดปรับแต่งตลอด
สายช่วงที่ 2 ลงลูกรังผิวจราจร 
กว้าง 2.50 เมตร ยาว 535  
เมตร หนาเฉลี่ย  0.10  เมตร 
หรือผิวจราจรมีพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 
1,337.50 ตร.ม. และปริมาตร
ลูกรังไม่น้อยกว่า 187.25 ลบ.ม. 
พร้อมเกรดปรับแต่งตลอดสาย 

ช่วงที่ 3 ลงลูกรังผิว
จราจร กว้าง 3.00 เมตร ยาว 
474  เมตร หนาเฉลี่ย  0.10  
เมตร หรือผิวจราจรมีพ้ืนที่ไม่น้อย
กว่า 1,422 ตร.ม. และปริมาตร
ลูกรังไม่น้อยกว่า 199.08 ลบ.ม. 
พร้อมเกรดปรับแต่งตลอดสาย 

ช่วงที่ 4 ลงลูกรังผิว
จราจร กว้าง 3.50 เมตร ยาว 
1,165  เมตร หนาเฉลี่ย  0.10  
เมตร หรือผิวจราจรมีพ้ืนที่ไม่น้อย
กว่า 4,077.50 ตร.ม. และ
ปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 
570.85 ลบ.ม. พร้อมเกรด
ปรับแต่งตลอดสาย 
 (รายละเอียดตามแบบแปลน  
อบต.ป่าโมง) (พร้อมป้ายโครงการ
ตามแบบก าหนด  จ านวน  1  
ป้าย) 
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ที ่ ยุทธศาสตร์ โครงการ 
แหล่งที่มา

งบประมาณ 
งบตามท่ี 

ตั้งไว้ 
วัตถุประสงค์ ผลผลิต 

ด าเนินงาน
แล้วเสร็จ (/) 

หมายเหตุ 

17 การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 

ปรับปรุงซ่อมแซมถนน
คอนกรีตด้วยแอสฟัลท์ติ
กคอนกรีต (เสริมผิวราจร) 
บ้านค ากลาง  หมู่ที่ 5 ถึง 
บ้านป่าโมงน้อย  หมู่ที่ 3  
ต าบลป่าโมง 

เงินจ่ายขาด
เงินสะสม 

300,000 เพ่ือให้ถนนได้มาตรฐาน ปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีต
ด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (เสริม
ผิวจราจร) บ้านค ากลาง  หมู่ที่ 5 
– บ้านป่าโมงน้อย  หมู่ที่ 3  
ต าบลป่าโมง ขนาดผิวจราจร 
กว้าง  4.00 เมตร ยาว 250 
เมตร หนา 4 ซม.หรือมีพ้ืนที่ไม่
น้อยกว่า 1,000  ตารางเมตร 
รายละเอียดตามแบบมาตรฐาน
งานทางส าหรับองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น  แบบเลขที่  
ทถ.-7-201 (พร้อมป้ายโครงการ
ตามแบบก าหนดจ านวน 1  ป้าย) 

/ 
(297,000) 

 

18 การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 

โครงการปรับปรุงต่อเติมท่อ
ระบายน้ าร่องดวน บ้าน
หนองย่ าเต่า  หมู่ที่ 7  
ต าบลป่าโมง    

เงินจ่ายขาด
เงินสะสม 

159,000 เพ่ือให้การระบายน้ า
สะดวกขึ้นและขยายผิว
จราจรกว้างขึ้น 

ปรับปรุงต่อเติมท่อระบายน้ าร่อง 
ดวน บ้านหนองย่ าเต่า  หมู่ที่ 7  
ต าบลป่าโมง ขนาด Ø 1.00 x 
1.00 เมตร จ านวน 6 ท่อน  
รายละเอียดตามแบบ อบต.ป่า
โมง(พร้อมป้ายโครงการตามแบบ
ก าหนด  จ านวน  1  ป้าย) 

/ 
157,500 
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ที ่ ยุทธศาสตร์ โครงการ 
แหล่งที่มา

งบประมาณ 
งบตามท่ี 

ตั้งไว้ 
วัตถุประสงค์ ผลผลิต 

ด าเนินงาน
แล้วเสร็จ (/) 

หมายเหตุ 

19 การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 

โครงการปรับปรุงซ่อมแซม
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
บ้านหนองย่ าเต่า  หมู่ที่ 7 
(หน้าบ้านนางนิยม) ต าบล
ป่าโมง    

เงินจ่ายขาด
เงินสะสม 

21,500 เพ่ือให้ถนนได้มาตรฐาน ปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก หน้าบ้านนางนิยม 
ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร  
ยาว 7 เมตร หนา 0.15  เมตร
หรือมีพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า  28 ตร.ม  
โดยใช้คอนกรีตผสมเสร็จก าลังอัด
ประลัย 240 กก. / ตร.ซม. ตาม 
มอก.213 – 2560.ไหล่ทาง
ลูกรังกว้างข้างละ 0.50  เมตร
หรือตามสภาพถนน พร้อมวางท่อ
ระบายน้ าคอนกรีตขนาด Ø 
0.40 x 1.00 เมตร จ านวน 5 
ท่อน  (รายละเอียดตามแบบ 
อบต.ป่าโมง) 

/ 
19,500 

 

20 การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก บ้าน
หนองย่ าเต่า (หน้าบ้านนาย
ประยงค์ – นานายประยุทธ์)  
หมู่ที่ 7  ต าบลป่าโมง 

เงินจ่ายขาด
เงินสะสม 

118,000 เพ่ือให้ถนนได้มาตรฐาน ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
หน้าบ้านนายประยงค์ – นานาย
ประยุทธ์  ขนาดผิวจราจรกว้าง 
4.00 เมตร  ยาว 52 เมตร หนา 
0.15  เมตรหรือมีพ้ืนที่ไม่น้อย
กว่า  208 ตร.ม  โดยใช้คอน 
กรีตผสมเสร็จก าลังอัดประลัย 
240 กก. / ตร.ซม. ตาม มอก. 
213 – 2560.ไหล่ทางลูกรัง
กว้างข้างละ 0.50 เมตรหรือตาม
สภาพถนน รายละเอียดตามแบบ 
อบต.ป่าโมง(พร้อมป้ายโครงการ
ตามแบบก าหนดจ านวน 1  ป้าย) 

/ 
(116,000) 
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ที ่ ยุทธศาสตร์ โครงการ 
แหล่งที่มา

งบประมาณ 
งบตามท่ี 

ตั้งไว้ 
วัตถุประสงค์ ผลผลิต 

ด าเนินงาน
แล้วเสร็จ (/) 

หมายเหตุ 

21 การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 

โครงการปรับปรุงซ่อมแซม
ถนนคอนกรีตด้วยแอสฟัลท์
ติกคอนกรีต (เสริมผิว
จราจร) บ้านหนองผอุง 
(จากเส้นกลางบ้านไปนานาง
หนูพิน หมู่ที่ 9  ต าบลป่า
โมง 

เงินจ่ายขาด
เงินสะสม 

300,000 เพ่ือให้ถนนได้มาตรฐาน ปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีต
ด้วยแอส  ฟัลท์ติกคอนกรีต 
(เสริมผิวจราจร) บ้านหนองผอุง 
 หมู่ที่ 9  ต าบลป่าโมง   ขนาด
ผิวจราจร กว้าง  4.00 เมตร 
ยาว 250 เมตร หนา 4 ซม.หรือ
มีพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 1,000  
ตารางเมตร  รายละเอียดตาม
แบบมาตรฐานงานทางส าหรับ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
แบบเลขที่ ทถ.-7-201 (พร้อม
ป้ายโครงการตามแบบก าหนด  
จ านวน  1  ป้าย) 

/ 
(297,000) 

 

22 การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 

โครงการก่อสร้างรางระบาย
น้ ารูปตัวยูพร้อมฝาปิดบ้าน
ป่าโมง หมู่ที่ 10 ต าบลป่า
โมง 

เงินจ่ายขาด
เงินสะสม 

246,600 เพ่ือให้การระบายน้ า
สะดวกขึ้นและขยายผิว
จราจรกว้างขึ้น 

ค่าปรับปรุงซ่อมแซมถนนบ้านป่า
โมง  หมู่ที่ 10 ต าบลป่าโมง (จาก
นานายพิศ  กลิ่นหอม ถึง ห้วย
นางตุ้ม) โดยลงลูกรังผิวจราจร
กว้าง 4.00 เมตร ยาว 600  
เมตร หนาเฉลี่ย  0.10  เมตร 
หรือผิวจราจรมีพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 
2,400 ตร.ม.และปริมาตรลูกรัง
ไม่น้อยกว่า  336 ลบ.ม. พร้อม
เกรดปรับแต่งตลอดสาย 

/ 
(237,500) 
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ที ่ ยุทธศาสตร์ โครงการ 
แหล่งที่มา

งบประมาณ 
งบตามท่ี 

ตั้งไว้ 
วัตถุประสงค์ ผลผลิต 

ด าเนินงาน
แล้วเสร็จ (/) 

หมายเหตุ 

23 การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 

โครงการปรับปรุงซ่อมแซม
ถนนลูกรังบ้านป่าโมง  หมู่ที่ 
10 ต าบลป่าโมง (จากนา
นายพิศ  กลิ่นหอม - ห้วย
นางตุ้ม) 

เงินจ่ายขาด
เงินสะสม 

44,800 เพ่ือให้ถนนได้มาตรฐาน ค่าปรับปรุงซ่อมแซมถนนบ้านป่า
โมง  หมู่ที่ 10 ต าบลป่าโมง (จาก
นานายพิศ  กลิ่นหอม ถึง ห้วย
นางตุ้ม) โดยลงลูกรังผิวจราจร
กว้าง 4.00 เมตร ยาว 600  
เมตร หนาเฉลี่ย  0.10  เมตร 
หรือผิวจราจรมีพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 
2,400 ตร.ม.และปริมาตรลูกรัง
ไม่น้อยกว่า  336 ลบ.ม. พร้อม
เกรดปรับแต่งตลอดสาย 

/ 
44,000 

 

24 การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 

โครงการก่อสร้างอาคา
อเนกประสงค์ อบต. ป่าโมง 

เงินโอน
งบประมาณ 

485,000 เพ่ือให้บริการประชาชน
ได้รับความสะดวก 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างอาคาร
อเนกประสงค์ อบต.ป่าโมง ขนาด
กว้าง 6.00 เมตร ยาว 8.00 
เมตร จ านวน 1 หลัง 
รายละเอียดตามแบบ อบต.ป่า
โมง (พร้อมป้ายโครงการตามแบบ
ก าหนด จ านวน 1 ป้าย) 

/ 
480,000 
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ที ่ ยุทธศาสตร์ โครงการ 
แหล่งที่มา

งบประมาณ 
งบตามท่ี 

ตั้งไว้ 
วัตถุประสงค์ ผลผลิต 

ด าเนินงาน
แล้วเสร็จ (/) 

หมายเหตุ 

25 การพัฒนาด้าน
คุณภาพชีวิตและ
สังคม 

ขับเคลื่อนโครงการ 
สัตว์ปลอดโรคคน
ปลอดภัยจากโรคพิษสุนัข
บ้าตามพระปณิธาน
ศาสตราจารย์  
ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ 
เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัย
ลักษณ์อัครราชกุมารี  
ของ อบต. 
ป่าโมง 
 

เงินอุดหนุน
ทั่วไประบุ
วัตถุประสงค์ 

30,000 เพ่ือด าเนินการฉีดวัคซีน
ป้องกันและ 
ควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า 

ด าเนินการฉีดวัคซีนป้องกันและ 
ควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า 

/ 
(28,470) 

 

26 การพัฒนาด้าน
คุณภาพชีวิตและ
สังคม 

ส่งเสริมอาชีพให้ 
กับผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้
ด้อย 
โอกาสและกลุ่มสตรี 
 

เงิน 
งบประมาณ
ตามข้อบัญญัติ 

20,000 เพ่ือฝึกอบรม/จัด
กิจกรรมส่งเสริมอาชีพ
ให้กับผู้สูงอายุ ผู้พิการ 
ผู้ด้อยโอกาสและกลุ่ม
สตรี 

1. จัดฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพ
ให้กับผู้สูงอายุ ผู้พิการ 
ผู้ด้อยโอกาสและกลุ่มสตรี 
2. ผู้เข้าร่วมโครงการ ผู้สูงอายุ ผู้ 
พิการ ผู้ด้อยโอกาสและกลุ่มสตรี 
 

/ 
(14,330) 

 

27 การพัฒนาด้าน
คุณภาพชีวิตและ
สังคม 

สมทบกองทุนหลัก 
ประกันสุขภาพองค์การ 
บริหารส่วนต าบล 

เงิน
งบประมาณ
ตามข้อบัญญัติ 

74,000 เพ่ือจ่ายเป็นเงินสมทบ
กองทุนหลักประกัน
สุขภาพองค์การบริหาร
ส่วนต าบลป่าโมง 

เพ่ือจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุน
หลักประกันสุขภาพองค์การ
บริหารส่วนต าบลป่าโมง โดยถือ
ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวง 
มหาดไทยว่าด้วยการตั้งงบ 
ประมาณขององค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่น เพ่ือสมทบกอง 
ทุน พ.ศ. 2561 
 

/ 
(74,000) 
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ที ่ ยุทธศาสตร์ โครงการ 
แหล่งที่มา

งบประมาณ 
งบตามท่ี 

ตั้งไว้ 
วัตถุประสงค์ ผลผลิต 

ด าเนินงาน
แล้วเสร็จ (/) 

หมายเหตุ 

28 การพัฒนาด้าน
คุณภาพชีวิตและ
สังคม 

อุดหนุนส าหรับการด าเนิน 
งานตามแนวโครงการ 
พระราชด าริด้าน 
สาธารณสุข 
 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

200,000 เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุน
ส าหรับการด าเนินงาน
ตามโครงการ
พระราชด าริด้าน
สาธารณสุข ในเขตต าบล
ป่าโมงหมู่บ้านละ 

เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนส าหรับ
การด าเนินงานตามโครงการ
พระราชด าริด้านสาธารณสุข ใน
เขตต าบลป่าโมงหมู่บ้านละ 
20,000 บาท เพื่อให้คณะกรรม 
การหมู่บ้าน/คณะกรรมการ 
ชุมชน จัดท าโครงการตาม
พระราชด าริด้านสาธารณสุข เช่น 
1. โครงการอบรมหมอหมู่บ้านใน 
พระราชประสงค์  
2. โครงการสืบสานพระราช
ปณิธานสมเด็จย่า ต้านภัยมะเร็ง
เต้านม  
3. การควบคุมโรคขาดสารไอโอ 
ดีนของสมเด็จพระเทพรัตนราช 
สุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
4. การปรับปรุงภาวะโภชนาการ
และสุขภาพเด็กของสมเด็จพระเทพ 
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุมารี 
5. การส่งเสริมโภชนาการและ
สุขภาพอนามัยแม่และเด็กของ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี ฯลฯ 
 

/ 
(200,000) 
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ที ่ ยุทธศาสตร์ โครงการ 
แหล่งที่มา

งบประมาณ 
งบตามท่ี 

ตั้งไว้ 
วัตถุประสงค์ ผลผลิต 

ด าเนินงานแล้ว
เสร็จ (/) 

หมายเหตุ 

29 การพัฒนาด้าน
คุณภาพชีวิตและสังคม 

โครงการป้องกัน
และแก้ไขโรคติดต่อ 

เงินงบประมาณ
ตามข้อบัญญัติ 

20,000 เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย
ต่าง ๆ ในการด าเนินการ
โครงการป้องกันและ
แก้ไขโรคติดต่อ 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่าง ๆ 
ในการด าเนินการโครงการ
ป้องกันและแก้ไขโรคติดต่อ 
ต่าง ๆ เช่น ค่าวิทยากร 
ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง ค่าท่ี
พัก ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าป้าย 
โครงการ ฯลฯ 

/ 
(9,100) 

 

30 การพัฒนาด้าน
คุณภาพชีวิตและสังคม 

วัสดุวิทยาศาสตร์
หรือการแพทย์ 

เงินงบประมาณ
ตามข้อบัญญัติ 

50,000  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่าง ๆ 
ในการจัดซื้อ 
เครื่องมือวัสดุวิทยาศาสตร์
ต่าง ๆ เช่น แอลกอฮอล์ 
เวชภัณฑ์ เคมีภัณฑ์ น้ ายา
ต่างๆและวัสดุวิทยาศาสตร์
อ่ืน ๆ รวมไปถึงค่าจัดซื้อ
ทรายอะเบท ค่าจัดซื้อน้ ายา
เคมีปราบยุงลาย ฯลฯเป็นต้น 

/ 
(50,000) 

 

31 การพัฒนาด้าน
คุณภาพชีวิตและสังคม 

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

5,754,000 เพ่ือจ่ายเป็นเงินเบี้ยยัง
ชีพผู้สูงอายุ โดยโอนเงิน
เข้าบัญชีให้ผู้สูงอายุ 

จ่ายเป็นเงินเบี้ยยังชีพ
ผู้สูงอายุ โดยโอนเงินเข้า 
บัญชีให้ผู้สูงอายุ ตามช่วงอายุ
ของแต่ละคน ต่อเดือนในการ
เบิกจ่ายจริงแต่ละเดือนผู้มี
สิทธิได้รับเบี้ยอาจจะลดลง 
หรือเพ่ิมขึ้น จ านวนเงินงบ 
 

/ 
(5,494,600)       
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ที ่ ยุทธศาสตร์ โครงการ 
แหล่งที่มา

งบประมาณ 
งบตามท่ี 

ต้ังไว้ 
วัตถุประสงค์ ผลผลิต 

ด าเนินงานแล้ว
เสร็จ (/) 

หมายเหตุ 

      ประมาณที่ตั้งไว้สามารถถั่ว
เฉลี่ยจ่ายกันได้ เพราะจ านวน
ผู้สูงอายุอาจมีการเปลี่ยน 
แปลงได้ทุกวันหรือทุกเดือน อัน
เกิดจากหลายสาเหตุ 

  

32 การพัฒนาด้าน
คุณภาพชีวิตและสังคม 

เบี้ยยังชีพคนพิการ 
 

เงนิอุดหนุน
ทั่วไป 

1,389,600 เพ่ือจ่ายเป็นเงินเบี้ยยัง
ชีพคนพิการโดยโอนเงิน
เข้าบัญชี 

จ่ายเป็นเงินเบี้ยยังชีพคนพิการ
โดยโอนเงินเข้าบัญชีให้ คน
พิการคนละ 800 บาทต่อเดือน 
เนื่องจากระเบียบการจ่ายคน
พิการฉบับใหม่ก าหนดให้ 
สามารถขึ้นทะเบียนผู้พิการได้
ทุกเดือนและให้จ่ายเบี้ยในเดือน
ถัดไปจ านวนที่ตั้งงบประมาณ 
เป็นเพียงการประมาณการ
จ านวนผู้พิการที่ทีสิทธิรับเบี้ย 
ในเดือนที่จ่ายจริงอาจหรือ
ลดลงจึงสามารถถั่วเฉลี่ย 
กันได้เพราะจ านวนผู้พิการ 
อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ทุกวัน
และทุกเดือนอันเกิดมาจาก
หลายสาเหตุ 

/ 
(1,341,800) 

 

33 การพัฒนาด้าน
คุณภาพชีวิตและสังคม 

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 
 

เงนิอุดหนุน
ทั่วไป 

90,000 เพ่ือจ่ายเป็นเงินเบี้ยยัง
ชีพผู้ป่วยเอดส์ 

จ่ายเป็นเงินเบี้ยยังชีพผู้ป่วย
เอดส์โดยโอนเงินเข้าบัญชีให้
ผู้ป่วยเอดส์จ านวน 15 คนๆ 
ละ 500 บาทต่อเดือน จ านวน 
12 เดือน 

/ 
(81,000) 
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ที ่ ยุทธศาสตร์ โครงการ 
แหล่งที่มา

งบประมาณ 
งบตามท่ี 

ตั้งไว้ 
วัตถุประสงค์ ผลผลิต 

ด าเนินงานแล้ว
เสร็จ (/) 

หมายเหตุ 

34 การพัฒนาด้าน
คุณภาพชีวิตและสังคม 

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติ
ราชการอันเป็น
ประโยชน์แก่องค์กร 
ปกครองส่วนท้องถิ่น 
ตามโครงการป้องกันภัย
และลดอุบัติเหตุทาง
ถนนในช่วงเทศกาลต่าง 
ๆ หรือตามโครงการที่
ก าหนด 
 

เงินงบประมาณ
ตามข้อบัญญัติ 

60,000 เพ่ือจ่ายเป็นค่าป่วยการ
ชดเชยการงานหรือเวลา
ที่เสียไปเพ่ือสนับสนุน
การปฏิบัติหน้าที่ไม่ว่า 
จะเป็นอาสาสมัครของ
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นของพ้ืนที่ที่ได้รับ
ค าสั่งให้ช่วยสนับสนุน
การปฏิบัติหน้าที่จาก
ผู้บริหารท้องถิ่นอาสา 
สมัครของ อปท. ของ
พ้ืนที่อ่ืนที่ไปสนับสนุน
การปฏิบัติหน้าที่ตามค า
ร้องขอจากผู้บริหาร 
ท้องถิ่นนั้น 
 

จ่ายเป็นค่าป่วยการชดเชยการ
งานหรือเวลาที่เสียไปเพ่ือ
สนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ไม่ว่า 
จะเป็นอาสาสมัครขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นของพ้ืนที่ที่
ได้รับค าสั่งให้ช่วยสนับสนุนการ
ปฏิบัติหน้าที่จากผู้บริหาร
ท้องถิ่นอาสาสมัครของ อปท. 
ของพ้ืนที่อ่ืนที่ไปสนับสนุนการ
ปฏิบัติหน้าที่ตามค าร้องขอจาก 
ผู้บริหารท้องถิ่นนั้น 
 

/ 
(49,200) 

 

35 การพัฒนาด้าน
คุณภาพชีวิตและสังคม 

อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับ 
การป้องกันภัยต่าง ๆ 
 

เงินงบประมาณ
ตามข้อบัญญัติ 

20,000 เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย
ต่าง ๆ ในการด าเนินการ
โครงการอบรมให้ความรู้
เกี่ยวกับการป้องกันภัย
ต่าง ๆ 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ใน
การด าเนินการโครงการอบรม
ให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกัน
ภัยต่าง ๆ เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์ 
ค่าวิทยากร ค่าอาหาร 
ค่าอาหารว่าง ค่าป้ายโครงการ 
ฯลฯ 
 

/ 
(9,100) 
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ที ่ ยุทธศาสตร์ โครงการ 
แหล่งที่มา

งบประมาณ 
งบตามท่ี 

ตั้งไว้ 
วัตถุประสงค์ ผลผลิต 

ด าเนินงานแล้ว
เสร็จ (/) 

หมายเหตุ 

36 การพัฒนาด้าน
คุณภาพชีวิตและสังคม 

ฝึกอบรมชุดปฏิบัติการ
จิตอาสาภัยพิบัติประจ า
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 
 

เงิน
งบประมาณ
ตามข้อบัญญัติ 

150,000 เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย
ต่าง ๆ ในการด าเนินการ
โครงการฝึกอบรมชุด
ปฏิบัติการจิตอาสาภัย 
พิบัติประจ าองค์กรปก 
ครองส่วนท้องถิ่น 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ใน
การด าเนินการโครงการฝึกอบ 
รมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัย 
พิบัติประจ าองค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่นเช่นค่าวัสดุอุปกรณ์ 
ค่าวิทยากรค่าอาหาร ค่าอาหาร
ว่าง ค่าป้ายโครงการ ฯลฯ 

/ 
(109,500) 

 

37 การพัฒนาด้าน
คุณภาพชีวิตและสังคม 

บูรณาการป้องกันแก้ไข
ปัญหายาเสพติดอ าเภอ
เดชอุดม 

เงิน
งบประมาณ
ตามข้อบัญญัติ 

20,000 เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุน
ตามโครงการบูรณาการ
ป้องกันแก้ไขปัญหายา
เสพติดอ าเภอเดชอุดม
หรือตามโครงการ 

เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนตาม
โครงการบูรณาการป้องกัน
แก้ไขปัญหายาเสพติดอ าเภอ 
เดชอุดมหรือตามโครงการ 

/ 
(20,000) 

 

38 การพัฒนาด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

ฝึกอบรมการสร้าง
จิตส านึกการจัดการขยะ
มูลฝอย 

เงิน
งบประมาณ
ตามข้อบัญญัติ 

20,000 เพ่ือให้ประชาชนได้
ความรู้เกี่ยวกับการ
บริหารจัดการขยะมูล
ฝอยและสิ่งปฏิกูลอย่าง
ถูกต้อง 

ประชาชนมีสุขอนามัยที่ดีขึ้น 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ใน
การด าเนินการโครงการ
ฝึกอบรมการสร้างจิตส านึกการ
จัดการขยะมูลฝอย เช่น 
ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง ค่า
วิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์ 
ค่าป้ายโครงการ ฯลฯ 

/ 
(15,100) 

 

39 การพัฒนาด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

อนุรักษ์พันธุกรรมพืชอัน
เนื่องมาจากพระราชด าริ
สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ 

เงิน
งบประมาณ
ตามข้อบัญญัติ 

20,000 อนุรักษ์พันธุกรรมพืชอัน
เนื่องมาจากพระราชด าริ
สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ 

จัดอบรมโครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก
พระราชด าริสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ 

/ 
(15,300) 

 

 
 
          
 
 



 
                          40 

ที ่ ยุทธศาสตร์ โครงการ 
แหล่งที่มา

งบประมาณ 
งบตามท่ี 

ตั้งไว้ 
วัตถุประสงค์ ผลผลิต 

ด าเนินงานแล้ว
เสร็จ (/) 

หมายเหตุ 

40 การพัฒนาด้าน
เศรษฐกิจ 

ส่งเสริมและพัฒนา 
คุณภาพชีวิตประชาชน
ต าบลป่าโมง 

เงิน
งบประมาณ
ตามข้อบัญญัติ 

20,000 เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย
ต่าง ๆ ในการเนินการ
จัดท าโครงการส่งเสริม
และพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตประชาชนต าบล
ป่าโมง 
 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่าง ๆ 
ในการด าเนินการจัดท า
โครงการส่งเสริมและพัฒนา
คุณภาพชีวิตประชาชน 
ต าบลป่าโมง 

/ 
(18,820) 

 

41 การพัฒนาด้าน
เศรษฐกิจ 

ส่งเสริม พัฒนาและ 
สนับสนุนเกษตรตาม
แนวทางเศรษฐกิจ
พอเพียง 
 

เงิน
งบประมาณ
ตามข้อบัญญัติ 

20,000 เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย
ต่าง ๆ ในการด าเนิน
โครงการส่งเสริม 
พัฒนาและสนับสนุน
เกษตรตามแนวทาง
เศรษฐกิจพอเพียง 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่าง ๆ 
ในการด าเนินโครงการส่งเสริม 
พัฒนาและสนับสนุนเกษตร
ตามแนวทางเศรษฐกิจ
พอเพียง เช่น ค่าอาหาร 
ค่าอาหารว่าง ค่าวิทยากร ค่า
วัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ ค่าป้าย
โครงการฯลฯ 
 

/ 
(15,100) 

 

42 การพัฒนาด้าน 
การศึกษา ศาสนา 
ประเพณีวัฒนธรรม 

เสริมสร้างการพัฒนา 
เด็กเล็กปฐมวัยส าหรับ
ผู้ปกครองและผู้ดูแลเด็ก
ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

เงิน
งบประมาณ
ตามข้อบัญญัติ 

20,000 เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย
ต่างๆ ในการ
ด าเนินการจัดท า
โครงการเสริมสร้างการ
พัฒนาเด็กเล็กปฐมวัย
ส าหรับผู้ปกครองและ
ผู้ดูแลเด็กใน 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ 
ในการด าเนินการจัดท า
โครงการเสริมสร้างการพัฒนา
เด็กเล็กปฐมวัยส าหรับ
ผู้ปกครองและผู้ดูแลเด็กใน 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

/ 
(9,100) 
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ที ่ ยุทธศาสตร์ โครงการ 
แหล่งที่มา

งบประมาณ 
งบตามท่ี 

ตั้งไว้ 
วัตถุประสงค์ ผลผลิต 

ด าเนินงานแล้ว
เสร็จ (/) 

หมายเหตุ 

43 การพัฒนาด้าน 
การศึกษา ศาสนา 
ประเพณีวัฒนธรรม 

สนับสนุนค่าใช้จ่ายการ
บริหารสถานศึกษา (1.1 
ค่าอาหารกลางวันส าหรับ
ศูนยพั์ฒนาเด็กเล็ก) 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

401,800 เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย
ตามโครงการอาหาร
กลางวันศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กในสังกัด อบต.
ป่าโมง 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตาม
โครงการอาหารกลางวันศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด อบต.
ป่าโมง ดังนี้ 
1. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านป่า
โมงใหญ่จ านวน 32 คน×20
บาท×245 วัน เป็นเงิน 
156,800บาท 
2. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้าน
หนองผอุงจ านวน 40 คน×20
บาท×245 วันเป็นเงิน 
196,000บาท 
3. และตั้งจ่ายเพิ่มเติมอีก 
จ านวน10 คน × 20 บาท × 
245วัน เป็นเงิน49,000 บาท 

/ 
(331,700) 

 

44 การพัฒนาด้าน 
การศึกษา ศาสนา 
ประเพณีวัฒนธรรม 

อุดหนุนโครงการอาหาร
กลางวัน 

เงนิอุดหนุน
ทัว่ไป 

1,560,000 เพ่ือให้ประชาชนได้รู้วิธี
ในการดูแลตัวเองใน
เบื้องต้น 

เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุน
ค่าอาหารกลางวันส าหรับ
สถานศึกษาในเขตอบต.ป่าโมง 
(สังกัด สพฐ.) จ านวน3 แห่ง  
ดังนี้ 
1. โรงเรียนบ้านป่าโมง 
จ านวน 151คน  
2. โรงเรียนบ้านโนนค้อ 
จ านวน 197คน 
3. โรงเรียนบ้านป่าหวาย 
จ านวน 37 คน 
4. และตั้งจ่ายเพิ่มเติมอีก 
จ านวน 5 คน 

/ 
(1,486,660) 
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ที ่ ยุทธศาสตร์ โครงการ 
แหล่งที่มา

งบประมาณ 
งบตามท่ี 

ตั้งไว้ 
วัตถุประสงค์ ผลผลิต 

ด าเนินงานแล้ว
เสร็จ (/) 

หมายเหตุ 

      รวมข้อ (1) - (4) รวมทั้งหมด 
390 คน× 20บาท×200 วัน 

  

45 การพัฒนาด้าน 
การศึกษา ศาสนา 
ประเพณีวัฒนธรรม 

สนับสนุนค่าใช้จ่าย 
การบริหารสถานศึกษา 
(1.2 ค่าใช้จ่ายในการจัดการ 
ศึกษาส าหรับศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก(ศพด.) 

เงนิอุดหนุน
ทั่วไป 

232,060 เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย
ต่าง ๆ ในการจัด
การศึกษาส าหรับศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด
องค์การบริหารส่วน
ต าบลจ า 
นวน 2 แห่ง 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่าง ๆ 
ในการจัดการศึกษาส าหรับ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด
องค์การบริหารส่วนต าบลจ า 
นวน 2 แห่ง (ค่าจัดการเรียน
การสอน ส าหรับเด็กอายุ 2 - 
5 ปี) (ค่าหนังสือเรียน, ค่า
อุปกรณ์การเรียน,ค่าเครื่อง 
แบบนักเรียน, ค่ากิจกรรม
พัฒนาผู้เรียนส าหรับเด็กอายุ 
3-5ปี ) ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
จ านวนเด็กนักเรียน 82 คน 
ดังนี้ 
1. ค่าจัดการเรียนการสอน 
อัตราคนละ 1,700 บาท/ปี 
จ านวน 82 คนเป็นเงิน 
139,400 บาท 
2. ค่าหนังสือเรียน อัตราคน
ละ 200บาท/ปี จ านวน 82 
คน เป็นเงิน16,400 บาท 
3. ค่าอุปกรณ์การเรียน อัตรา
คนละ200บาท/ปี จ านวน 
82 คนเป็นเงิน16,400 บาท 
 

/ 
(185,870) 
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ที ่

ยุทธศาสตร์ โครงการ 
แหล่งที่มา

งบประมาณ 
งบตามท่ี 

ตั้งไว้ 
วัตถุประสงค์ ผลผลิต 

ด าเนินงานแล้ว
เสร็จ (/) 

หมายเหตุ 

      4. ค่าเครื่องแบบนักเรียน 
อัตราคนละ300 บาท/ปี 
จ านวน 82 บาทเป็นเงิน 
24,600 บาท 
5. ค่ากิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียน อัตราคนละ 430
บาท/ปี จ านวน 82 คน 
เป็นเงิน 35,260 บาท 
ค าชี้แจงเพิ่มเติม ราย 
การ (1)ถึง(5) สามารถถัว
เฉลี่ยจ่ายระหว่างกันได้ 
เนื่องจากจ านวนเด็ก 
นักเรียนอาจมีการเปลี่ยน 
แปลงระหว่างปี เนื่องจาก 
การรับเข้าเรียนใหม่ การ
ลาออก การจบการศึกษา 
ฯลฯ ให้เบิกจ่ายตาม
จ านวนเด็กจริงหากมีการ 
โอนเพิ่มหรือโอนลด ไม่
จ าเป็นต้องเปลี่ยนแปลงค า
ชี้แจง 
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ที ่ ยุทธศาสตร์ โครงการ 
แหล่งที่มา

งบประมาณ 
งบตามท่ี 

ตั้งไว้ 
วัตถุประสงค์ ผลผลิต 

ด าเนินงานแล้ว
เสร็จ (/) 

หมายเหตุ 

46 การพัฒนาด้าน 
การศึกษา ศาสนา 
ประเพณีวัฒนธรรม 

ค่าอาหารเสริม (นม) เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

900,614 เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ
อาหารเสริม(นม) 
โรงเรียนให้กับ
สถานศึกษา 
ในเขต อบต.ป่าโมง 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ
อาหารเสริม(นม) 
โรงเรียนให้กับสถานศึกษา 
ในเขต อบต.ป่าโมง (สังกัด 
สพฐ.) จ านวน 3แห่ง และ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กใน
สังกัด 
 อบต.ป่าโมง จ านวน 2 
แห่ง ดังนี้ 
1. โรงเรียนบ้านป่าโมง 
จ านวน 151 คน 
2. โรงเรียนบ้านป่าหวาย 
จ านวน 37 คน 
3. โรงเรียนบ้านโนนค้อ 
จ านวน 197 คน 
4. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้าน
ป่าโมงใหญ่จ านวน32 คน 
5. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้าน
หนองผอุงจ านวน 40 คน 
6. และตั้งจ่ายเพ่ิมเติมอีก 
จ านวน 13 คน 
รวมข้อ 1-6 รวมทั้งหมด 
470 คน ×7.37 บาท × 
260 วัน เป็นเงิน 
900,614 บาท 
 

/ 
(860,051) 
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ที ่ ยุทธศาสตร์ โครงการ 
แหล่งที่มา

งบประมาณ 
งบตามท่ี 

ตั้งไว้ 
วัตถุประสงค์ ผลผลิต 

ด าเนินงานแล้ว
เสร็จ (/) 

หมายเหตุ 

      ค าชี้แจงเพิ่มเติม รายจ่าย 
1 ถึง 6 โดยไม่จ าเป็นต้อง
เปลี่ยนแปลงค าชี้แจง 
งบประมาณแต่อย่างใด 
เนื่องจากจ านวนเด็ก
นักเรียนอาจมีการ 
เปลี่ยนแปลงระหว่างปี 
เนื่องจากการรับเข้าเรียน
ใหม่ การลาออก ฯลฯ 

  

47 การพัฒนาด้าน 
การศึกษา ศาสนา 
ประเพณีวัฒนธรรม 

โครงการอนุรักษ์
วัฒนธรรม 
ภูมิปัญญาท้องถิ่น 

เงิน
งบประมาณ
ตามข้อบัญญัติ 

20,000 เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย
ต่างๆ ในโครงการ
อนุรักษ์ 
วัฒนธรรมภูมิปัญญา
ท้องถิ่น 

จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ใน
โครงการอนุรักษ์ 
วัฒนธรรมภูมิปัญญา
ท้องถิ่นเช่นค่าอาหาร 
อาหารว่าง ค่าวิทยากร 
ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าป้าย 
ฯลฯ 

/ 
(14,450) 

 

48 การพัฒนา การเมืองและ
บริหารจัดการ 

โครงการอบรมให้ความรู้  
ด้านกฎหมาย
ประชาธิปไตย 
คุณธรรม จริยธรรม และ
กฎระเบียบต่าง ๆ ให้แก่  
คณะผู้บริหารท้องถิ่น 
สมาชิกสภา อบต. 
พนักงานส่วนต าบล 
ลูกจ้างประจ าและ 
พนักงานจ้าง 

เงิน
งบประมาณ
ตามข้อบัญญัติ 

20,000 เพ่ือให้ผู้บริหาร 
สมาชิก อบต. และ
พนักงานส่วนต าบล 
ลูกจ้างประจ ามคีวามรู้ 
ด้านกฎหมาย
ประชาธิปไตยคุณธรรม 
จริยธรรม และ
กฎระเบียบต่าง ๆ 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่าง 
ๆ ในการด าเนินการ
โครงการอบรมให้ความรู้ 
ด้านกฎหมาย
ประชาธิปไตยคุณธรรม 
จริยธรรม และกฎระเบียบ
ต่าง ๆ ให้แก่คณะผู้บริหาร
ท้องถิ่น สมาชิกสภา 
อบต. พนักงานส่วนต าบล 
ลูกจ้างประจ าและ 
 

/ 
(9,200) 
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ที ่ ยุทธศาสตร์ โครงการ 
แหล่งที่มา

งบประมาณ 
งบตามท่ี 

ตั้งไว้ 
วัตถุประสงค์ ผลผลิต 

ด าเนินงานแล้ว
เสร็จ (/) 

หมายเหตุ 

      พนักงานจ้าง เช่น ค่า 
วิทยากร ค่าอาหาร 
ค่าอาหารว่าง 
และน้ าดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ 
ค่าป้ายโครงการ ฯลฯ 

  

49 การพัฒนา การเมืองและ
บริหารจัดการ 

ส ารวจความพึงพอใจ เงิน
งบประมาณ
ตามข้อบัญญัติ 

30,000 เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย
ต่าง ๆ ในการส ารวจ
ความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการ 
องค์การบริหารส่วน
ต าบลป่าโมง 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่าง 
ๆ ในการส ารวจความพึง
พอใจของผู้รับบริการ 
องค์การบริหารส่วนต าบล
ป่าโมง 

/ 
(30,000) 

 

50 การพัฒนา การเมืองและ
บริหารจัดการ 

ตรวจสอบคุณภาพ 
น้ าอุปโภคบริโภค 

เงิน
งบประมาณ
ตามข้อบัญญัติ 

10,000 เพ่ือให้ได้น้ าที่ใช้ในการ 
อุปโภคและบริโภค ที่มี
คุณภาพตาม
กฎกระทรวง
สาธารณสุข 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่าง 
ๆ ในการด าเนินการ
โครงการตรวจสอบ 
คุณภาพน้ าอุปโภคบริโภค 
องค์การบริหารส่วนต าบล
ป่าโมง  
 

/ 
(8,560) 

 

51 การพัฒนาด้านการเมือง
และการบริหารจัดการ 

อุดหนุนศูนย์ปฏิบัติการ
ร่วมในการช่วยเหลือ
ประชาชนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 
อ าเภอเดชอุดม  จังหวัด
อุบลราชธานี 

เงิน
งบประมาณ
ตามข้อบัญญัติ 

20,000 เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย
ต่าง ๆ ในการเนินการ
โครงการอุดหนุนศูนย์ 
ปฏิบัติการร่วมในการ
ช่วยเหลือประชาชน
ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น อ าเภอเดช
อุดม จังหวัด
อุบลราชธานี 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่าง 
ๆ ในการด าเนินการ
โครงการอุดหนุนศูนย์ 
ปฏิบัติการร่วมในการ
ช่วยเหลือประชาชนของ
องค์กรปกครองส่วน 
ท้องถิ่น อ าเภอเดชอุดม 
จังหวัดอุบลราชธานี 

/ 
(20,000) 
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ที ่ ยุทธศาสตร์ โครงการ 
แหล่งที่มา

งบประมาณ 
งบตามท่ี 

ตั้งไว้ 
วัตถุประสงค์ ผลผลิต 

ด าเนินงาน
แล้วเสร็จ (/) 

หมายเหตุ 

52 การพัฒนาด้าน
การเมืองและการ
บริหารจัดการ 

จัดซื้อเก้าอ้ีแถว เงิน
งบประมาณ
ตามข้อบัญญัติ 

14,700 เพ่ือใช้ในภารกิจบริการ
ประชาชนของ อบต.ป่า
โมง ตั้งตามราคา
ท้องตลาด 

จัดซื้อเก้าอ้ีแถวเพ่ือจ่ายเป็นค่า
จัดซื้อเก้าอ้ีแถว 4 ที่นั่ง จ านวน 
3 แถว ๆ ละ 4,900บาท 
ส าหรับผู้มาติดต่อราชการ  

/ 
(11,700) 

 

53 การพัฒนาด้าน
การเมืองและการ
บริหารจัดการ 

จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ  
แบบติดผนัง 

เงิน
งบประมาณ
ตามข้อบัญญัติ 

22,600 เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ
เครื่องปรับ 
อากาศแบบติดผนัง 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องปรับ 
อากาศแบบติดผนัง ขนาด 
18,00บีทียู จ านวน 1 เครื่อง ๆ 
ละ 21,000 บาท 

/ 
(22,600) 

 

54 การพัฒนาด้าน
การเมืองและการ
บริหารจัดการ 

จัดซื้อตู้ 2 บานเลื่อน
กระจก (ส านักปลัด) 

เงิน
งบประมาณ
ตามข้อบัญญัติ 

15,600 เพ่ือใช้เก็บเอกสารและ
งานอ่ืน ๆ 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้ 2 บาน
เลื่อนกระจก ยาว 118 
เซนติเมตร จ านวน 4 ตู้ ๆ ละ 
3,900 บาทเป็นครุภัณฑ์ที่ไม่อยู่
ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ 
ตั้งตามราคาท้องตลาด 

/ 
(15,000) 

 

55 การพัฒนาด้าน
การเมืองและการ
บริหารจัดการ 

จัดซื้อตู้บานเลื่อนกระจก
สูง (กองการศึกษา) 

เงิน
งบประมาณ
ตามข้อบัญญัติ 

4,990 เพ่ือใช้เก็บเอกสารและ
งานอ่ืน ๆ 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้บานเลื่อน 
กระจกสูง จ านวน 1 ตู้ๆ ละ 
4,900บาท เป็นครุภัณฑ์ที่ไม่อยู่
ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ 
ตั้งตามราคาท้องตลาด 

/ 
(3,990) 

 

56 การพัฒนาด้าน
การเมืองและการ
บริหารจัดการ 

จัดซื้อตู้เหล็ก 2 บาน 
(ส านักปลัด) 

เงิน
งบประมาณ
ตามข้อบัญญัติ 

11,000 เพ่ือใช้เก็บเอกสารและ
งานอ่ืน ๆ 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เหล็กแบบ 
2 บาน จ านวน 2 ตู้ ๆ ละ 
5,500บาท เป็นไปตามบัญชี
ราคามาตรฐานครุภัณฑ์ท่ีก าหนด 

/ 
(10,700) 

 

57 การพัฒนาด้าน
การเมืองและการ
บริหารจัดการ 

จัดซื้อโต๊ะท างานเอนก 
ประสงค์ (ส านักปลัด) 
 

เงิน
งบประมาณ
ตามข้อบัญญัติ 

10,000 เพ่ือใช้ในการท างาน  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะท างาน 
เอนกประสงค์ จ านวน 2 โต๊ะ ๆ 
ละ5,000 บาท เป็นครุภัณฑ์ที่ไม่
อยู่ในบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ์ ตั้งตามราคาท้องตลาด 

/ 
( 9,780 ) 
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ที ่ ยุทธศาสตร์ โครงการ 
แหล่งที่มา

งบประมาณ 
งบตามท่ี 

ตั้งไว้ 
วัตถุประสงค์ ผลผลิต 

ด าเนินงาน
แล้วเสร็จ (/) 

หมายเหตุ 

58 การพัฒนาด้าน
การเมืองและการ
บริหารจัดการ 

จัดซื้อโทรทัศน์ แอล อี ดี 
(LED TV) ขนาด 40 นิ้ว 
(ส านักปลัด) 
 

เงิน
งบประมาณ
ตามข้อบัญญัติ 

11,700 เพ่ือใช้ในงานราชการ เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโทรทัศน์ 
แอลอี ดี(LED TV) ขนาด 40 นิ้ว
จ านวน 1 เครื่อง ๆ ละ 11,700 
บาท เป็นไปตามบัญชีราคา
มาตรฐานครุภัณฑ์ที่ก าหนด 

/ 
(8,500) 

 

59 การพัฒนาด้าน
การเมืองและการ
บริหารจัดการ 

จัดซื้อเครื่องตัดหญ้าแบบ
ล้อจักรยาน  
 

เงิน
งบประมาณ
ตามข้อบัญญัติ 

19,000 เพ่ือใช้ในการตัดหญ้า
ดูแลสวนใน อบต.ป่าโมง 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องตัด
หญ้าแบบล้อจักรยาน เครื่องยนต์
ไม่น้อยกว่า 5 แรงม้า จ านวน 2 
เครื่อง ๆ ละ 12,000 บาท 

/ 
(18,600)           

 

60 การพัฒนาด้าน
การเมืองและการ
บริหารจัดการ 

จัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ 
หรือLED ขาวด า (18 
หน้า/นาที) (ส านักปลัด) 
 

เงิน
งบประมาณ
ตามข้อบัญญัติ 

 5,200 
 
 
 

เพ่ือใช้ในงานราชการ เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ 
เลเซอร์หรือ LED ขาวด า (18 
หน้า/นาที) จ านวน 2 เครื่องๆ 
ละ 2,600 บาท เป็นไปตาม
เกณฑ์ราคากลาง และ
คุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์ 
คอมพิวเตอร์ ประจ าปี พ.ศ.
2563 

/ 
(5,200)          

 

61 การพัฒนาด้าน
การเมืองและการ
บริหารจัดการ 

จัดซื้อตู้เหล็ก 2 บาน 
(กองคลัง) 
 

เงิน
งบประมาณ
ตามข้อบัญญัติ 

11,000 เพ่ือใช้เก็บเอกสารและ
งานอ่ืน ๆ 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เหล็กแบบ 
2บาน จ านวน 2 ตู้ๆละ 5,500 
บาทเป็นไปตามบัญชีราคา
มาตรฐานครุภัณฑ์ 

/ 
(10,700)          
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ที ่ ยุทธศาสตร์ โครงการ 
แหล่งที่มา

งบประมาณ 
งบตามท่ี 

ตั้งไว้ 
วัตถุประสงค์ ผลผลิต 

ด าเนินงานแล้ว
เสร็จ (/) 

หมายเหตุ 

62 การพัฒนาด้านการเมือง
และการบริหารจัดการ 

จัดซื้อโต๊ะตั้งคอมพิวเตอร์ 
(กองคลัง) 

เงิน
งบประมาณ
ตามข้อบัญญัติ 

3,500 เพ่ือใช้ตั้งคอมพิวเตอร์
ตั๊งโต๊ะใน อบต.ป่าโมง 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะ
ตั้งคอมพิวเตอร์ จ านวน 1 
โต๊ะ ๆ ละ 3,500 บาท 
เป็นครุภัณฑ์ที่ไม่อยู่ใน
บัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ์ ตั้งตามราคา 
ท้องตลาด 

/ 
(3,090) 

 

63 การพัฒนาด้านการเมือง
และการบริหารจัดการ 

จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ 
ส าหรับงานส านักงาน (จอ 
แสดงภาพขนาดไม่น้อย
กว่า 19 นิ้ว) (กองคลัง) 
 

เงิน
งบประมาณ
ตามข้อบัญญัติ 

17,000 เพ่ือใช้ในงานราชการ เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ
เครื่องคอมพิวเตอร์ 
ส าหรับงานส านักงาน (จอ 
แสดงภาพขนาดไม่น้อย
กว่า 19 นิ้ว)จ านวน 1 
เครื่อง ๆ ละ 17,000 
บาท ใช้เกณฑ์ราคากลาง
และคุณลักษณะพื้นฐาน
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 
ประจ า 2563 

/ 
(16,900) 

 

64 การพัฒนาด้านการเมือง
และการบริหารจัดการ 

จัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์
หรือLED ขาวด า (18 
หน้า/นาที) (กองคลัง) 

เงิน
งบประมาณ
ตามข้อบัญญัติ 

2,600 เพ่ือใช้ในการพิมพ์งาน
ราชการ 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ
เครื่องพิมพ์เลเซอร์หรือ 
LED ขาวด า (18 หน้า/ 
นาที) จ านวน 1 เครื่องๆ 
ละ 2,600บาท เป็นไป
ตามเกณฑ์ราคากลาง 
และคุณลักษณะพื้นฐาน
ครภุัณฑ์คอมพิวเตอร์ 
ประจ าปี 2563 

/ 
(2,600) 
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ที ่ ยุทธศาสตร์ โครงการ 
แหล่งที่มา

งบประมาณ 
งบตามท่ี 

ตั้งไว้ 
วัตถุประสงค์ ผลผลิต 

ด าเนินงานแล้ว
เสร็จ (/) 

หมายเหตุ 

65 การพัฒนาด้านการเมือง
และการบริหารจัดการ 

จัดซื้อเครื่องส ารองไฟฟ้า 
ขนาด 800 VA (กองคลัง) 

เงิน
งบประมาณ
ตามข้อบัญญัติ 

2,500 เพ่ือใช้ในงานราชการ เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ
เครื่องส ารองไฟฟ้า ขนาด 
800 VA จ านวน 1 
เครื่อง ๆ ละ 2,500 บาท 
ส าหรับใช้งานกับ
คอมพิวเตอร์ส านักงาน 
ใช้เกณฑ์ราคากลางและ
คุณลักษณะพื้นฐาน
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 
ประจ า2563 

/ 
(2,500) 

 

66 การพัฒนาด้านการเมือง
และการบริหารจัดการ 

จัดซื้อตู้เหล็ก 2 บาน 
(ส านักปลัด) 

เงิน
งบประมาณ
ตามข้อบัญญัติ 

11,000 เพ่ือใช้เก็บเอกสารและ
งานอ่ืน ๆ 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้
เหล็กแบบ 2บาน จ านวน 
2 ตู้ ๆ ละ 5,500 
บาท เป็นไปตามบัญชี
ราคามาตรฐานครุภัณฑ์ 

/ 
(10,700) 

 

67 การพัฒนาด้านการเมือง
และการบริหารจัดการ 

จัดซื้อเครื่องพิมพ์  
Multifunction แบบฉีด
หมึกพร้อมติดตั้งถังหมึก
พิมพ์ (Ink Tank Printer) 
(กองการศึกษา)  
 

เงิน
งบประมาณ
ตามข้อบัญญัติ 

15,000 เพ่ือใช้ในการพิมพ์งาน
ราชการ 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ
เครื่องพิมพ์
Multifunction แบบฉีด
หมึกพร้อมติดตั้งถังหมึก
พิมพ์ (Ink Tank Printer) 
จ านวน 2 เครื่อง ๆ ละ 
7,500 บาทเป็นไปตาม
เกณฑ์ราคากลางและ 
คุณลักษณะพื้นฐาน
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 
ประจ าปี 2563 

/ 
(14,960) 

 

 



                        51 

ที ่ ยุทธศาสตร์ โครงการ 
แหล่งที่มา

งบประมาณ 
งบตามที่ 

ตั้งไว้ 
วัตถุประสงค์ ผลผลิต 

ด าเนินงานแล้ว
เสร็จ (/) 

หมายเหตุ 

68 การพัฒนาด้านการเมือง
และการบริหารจัดการ 

จัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ 
หรือLED ขาวด า (18 
หน้า/นาที)  
(กองการศึกษา) 

เงิน
งบประมาณ
ตามข้อบัญญัติ 

2,600 เพ่ือใช้ในการพิมพ์งาน
ราชการ 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ
เครื่องพิมพ์เลเซอร์หรือ 
LED ขาวด า (18 หน้า/
นาที) จ านวน 1 เครื่องๆ 
ละ 2,600บาท เป็นไป
ตามเกณฑ์ราคากลางและ
คุณลักษณะพื้นฐาน
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 
ประจ าปี 2563 

/ 
(2,600) 

 

69 การพัฒนาด้านการเมือง
และการบริหารจัดการ 

จัดซื้อตู้ 2 บานเลื่อน
กระจก (กองช่าง) 

เงิน
งบประมาณ
ตามข้อบัญญัติ 

7,800 เพ่ือใช้เก็บเอกสารและ
งานอ่ืน ๆ 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้ 2 
บานเลื่อนกระจก ยาว 
118 เซนติเมตร สูง87 
เซนติเมตร จ านวน 2 ตู้ๆ
ละ 3,900บาท เป็น
ครุภัณฑ์ที่ไม่อยู่ในบัญชี 
ราคามาตรฐานครุภัณฑ์ 
ตั้งตามราคาท้องตลาด 

/ 
(7,500) 

 

70 การพัฒนาด้านการเมือง
และการบริหารจัดการ 

จัดซื้อเครื่องขยายเสียงหอ 
กระจายข่าวพร้อมอุปกรณ์ 

เงิน
งบประมาณ
ตามข้อบัญญัติ 

48,000 เพ่ือประกาศเสียงตาม
สาย ประชาสัมพันธ์ 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ
เครื่องขยายเสียงหอ
กระจายข่าวพร้อมอุปกรณ์
ดังนี้  
- เครื่องขยายเสียง 550 
วัตต์ จ านวน 1 เครือ่ง - 
ฮอร์นขนาด 50 วัตต์ 
จ านวน 4 ตัว  

/ 
(45,000) 

 

 

 

 



 

                          52 

ที ่ ยุทธศาสตร์ โครงการ 
แหล่งที่มา

งบประมาณ 
งบตามท่ี 

ตั้งไว้ 
วัตถุประสงค์ ผลผลิต 

ด าเนินงานแล้ว
เสร็จ (/) 

หมายเหตุ 

      - เครื่องเล่น USB จ านวน 
1 เครื่อง 
 - ไมค์สาย จ านวน 2 ตัว 
 - ตู้แร็ค จ านวน 1 ตู้ 
 - สายล าโพง จ านวน 
100 เมตรเป็นครุภัณฑ์ท่ี
ไม่อยู่ในบัญชีราคา
มาตรฐานครุภัณฑ์ ตั้งตาม
ราคาท้องตลาด 

  

71 การพัฒนาด้านการเมือง
และการบริหารจัดการ 

จัดซื้อเครื่องเจีย เงิน
งบประมาณ
ตามข้อบัญญัติ 

2,520 เพ่ือใช้ในงานช่าง 
ซ่อมแซม ดูแล  

เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ
เครื่องเจียขนาด 4 นิ้ว 
จ านวน 1 เครื่อง ๆ ละ 
2,520 บาท เป็นครุภัณฑ์
ที่ไม่อยู่ในบัญชีราคา
มาตรฐานครุภัณฑ์ ต้ัง 
ตามราคาท้องตลาด 

/ 
(2,500) 

 

72 การพัฒนาด้านการเมือง
และการบริหารจัดการ 

จัดซื้อแท่นตัดเหล็กไฟ
เบอร์ 

เงิน
งบประมาณ
ตามข้อบัญญัติ 

8,820 เพ่ือใช้ในงานช่าง 
ซ่อมแซม ดูแล 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อแท่น
ตัดเหล็กไฟเบอร์ ขนาด 
14 นิ้ว จ านวน 1เครื่อง ๆ 
ละ 8,820 บาท เป็น 
ครุภัณฑ์ที่ไม่อยู่ในบัญชี
ราคามาตรฐานครุภัณฑ์ 
ตั้งตามราคาตามท้องตลาด 

/ 
(8,700) 

 

 



                        53 

ที ่ ยุทธศาสตร์ โครงการ 
แหล่งที่มา

งบประมาณ 
งบตามท่ี 

ตั้งไว้ 
วัตถุประสงค์ ผลผลิต 

ด าเนินงานแล้ว
เสร็จ (/) 

หมายเหตุ 

73 การพัฒนาด้านการเมือง
และการบริหารจัดการ 

จัดซื้อสว่านไฟฟ้ากระแทก เงิน
งบประมาณ
ตามข้อบัญญัติ 

9,170 เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ
สว่านไฟฟ้ากระแทก 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อสว่าน
ไฟฟ้ากระแทก ขนาด 
800 วัตต์ จ านวน 
1 เครื่อง ๆ ละ 9,170 
บาท เป็นครุภัณฑ์ที่ไม่อยู่
ในบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ์ ตั้งตามราคาตาม 
ท้องตลาด 

/ 
(9,000) 

 

74 การพัฒนาด้านการเมือง
และการบริหารจัดการ 

ค่าจัดซื้อเก้าอ้ีพลาสติก
ชนิดหนา 

เงิน
งบประมาณ
ตามข้อบัญญัติ 

30,000 เพ่ือใช้ในงานช่าง 
ซ่อมแซม ดูแล  

เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเก้าอ้ี
พลาสติกชนิดหนา จ านวน 
100 ตัว ใช้ในภารกิจ
บริการประชาชนของ 
อบต.ป่าโมง 

/ 
(24,000) 

 

 
 

ดังนั้น  ผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (พ.ศ. 2561 – 2565)  (เดือนตุลาคม ๒๕63 - เดือนกันยายน ๒๕๖4)    
ยุทธศาสตร์และโครงการที่ปรากฏอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (เฉพาะปี พ.ศ. 2564)  จ านวน  222  โครงการ  และโครงการที่ด าเนินการปฏิบัติได้จริงงบ อบต. และรวม 
งบประมาณอ่ืนๆ  จ านวน  74  โครงการ  คิดเป็นร้อยละ 33.33%  (74 x 100 ÷ 222 )   แสดงว่าองค์การบริหารส่วนต าบลป่าโมง  มีการด าเนินการตามแผน 
แต่ยังไม่สามารถด าเนินการได้ครบตามแผนฯ ที่ก าหนด 
 



 


